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การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
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– Posttest Design และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตtิ – test for dependent samples
ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังจากทีได้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
แบบโยคะมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ในทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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The purpose of this research was to study and to compare spatial relations ability of
young children between before and after Acquiring Yoka Movement Activities. Subject was
20 students 4 – 5 years old children who were kindergarten I, first semester, academic year
2012 at Samsennok Dindang, Under Bangkok Metropolitan Educational Sector, Bangkok.
The sample group was randomized from one classroom which was purposive sampling from
eleven classrooms and selected by simple random sampling from forty - five students. The
experiment was carried by the researcher for 25 minutes a day, 4 days per week for 8
consecutive weeks. The research instruments were Spatial Ability Test which had reliability at
0.92,and Yoka Movement Activities Lesson Plan developed by the researcher. It was OneGroup Pretest-Posttest Design and the statistic of t-test for dependent sample was used to
analyzed data.
The results revealed that :
The spatial relations ability of young children after acquiring Yoka Movement
Activities were higher significantly for all aspects at .01 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็กให้พฒ
ั นาเป็ นสิง่ สําคัญและจากการศึกษาพบว่า
ช่วง 5 ปีแรกของชีวติ นับว่าเป็ นช่วงทีม่ คี วามสําคัญช่วงหนึ่ง เพราะพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปญั ญา พบว่า เซลล์สมองของเด็กแรกเกิดระหว่างสัปดาห์ทห่ี ก
จนถึง 5 เดือนแรกของการตัง้ ครรภ์ สมองเด็กจะเติบโตประกอบด้วยเซลล์ 1 แสนล้านเซลล์ ซึง่ เซลล์
เหล่านี้บางส่วนเชือ่ มโยงถึงกันแล้วตัง้ แต่เกิด แต่สว่ นใหญ่ยงั ไม่มกี ารเชื่อมโยง ในช่วงห้าปีแรกนี้สมอง
ของเด็กจะต้องทํางาน เพือ่ ให้เชือ่ มโยงเซลล์เหล่านี้เข้าด้วยกันและจะลดน้อยลงหลังจากช่วงห้าปี แรก
ผ่านไปแล้ว
พัฒนาการทางสติปญั ญาในช่วงปฐมวัยจะมีการพัฒนาอย่างสูงสุดและต่อเนื่องในวัยดังกล่าว
สมองเป็ นอวัยวะทีม่ หัศจรรย์และสําคัญทีส่ ุดของชีวติ มนุ ษย์เป็ นจุดกําเนิดความคิดและการกระทํานําไปสู่
ความสําเร็จและความสุขของมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์ตงั ้ แต่เด็กจนเป็นผูใ้ หญ่สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ สมอง
ควบคุมการทํางานของอวัยวะสําคัญทางร่างกาย อาทิ ระบบสติปญั ญา ความคิด การเรียนรู้ ความฉลาด
พฤติกรรมและบุคลิกภาพโดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านมิตสิ มั พันธ์เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งทีส่ าํ คัญ
ของความสามารถทางสมองของมนุ ษย์ และเนื่องด้วยความสามารถด้านนี้เป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรู้
และความสามารถด้านอืน่ ๆ มากมาย ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เป็นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ในการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพ (ล้วนสายยศ. 2543: 25) นอกจากนี้ยงั พบว่า ความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์เป็ นความสามารถทางสมองซีกขวาทีท่ าํ ให้เกิดจินตนาการ (Imagination) การสร้างมโนภาพ
ทําให้เกิดความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือสิง่ ต่างๆ (ประมวญ ดิคคินสัน. 2535: 184; อ้างอิงจาก
เสาวลักษณ์ สมานแก้ว. 2539: 2) และความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เป็ นความสามารถทีจ่ าํ เป็นต้อง
ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมตัง้ แต่ในวัยเด็ก เพราะความสามารถดังกล่าว ไม่สามารถพัฒนาได้เมือ่ โตขึน้
และความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์มคี วามจําเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นรากฐานสําคัญนําไปสูก่ ารเรียนรู้
ด้านต่างๆ ในขันที
้ ส่ งู ขึน้ ไปสําหรับหลักการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัยเป็ นการจัดให้ได้รบั ประสบการณ์ตรง
จากการเล่นการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ ทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดแี ละเพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการได้ครบทุกด้าน
ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา โดยมิใช่มงุ่ ทีจ่ ะให้อา่ นเขียนได้เท่านัน้
ความสามารถในการรับรูเ้ กีย่ วกับมิตสิ มั พันธ์นนั ้ สามารถพัฒนาได้ตงั ้ แต่ระดับปฐมวัย โดย
ให้เด็กได้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรง โดยจัดประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั คิ อื ให้เด็กลงมือ
ทํากิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ เป็ นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความสามารถของตนเอง ในการสัมผัส
สังเกต ทดลอง สํารวจในสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ จึงจะมีความหมายต่อเด็ก สอดคล้องกับ แชปแมน (2544: 1)
ได้ให้ทศั นะว่า ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์น้ี เริม่ ด้วยการทีป่ ระสาทสัมผัสด้านการเห็นปรับภาพการรับรู้

2
โลกรอบตัวให้แหลมคมยิง่ ขึน้ ตาจะทําหน้าทีแ่ ยกแยะสีรปู ร่าง พืน้ ผิว ความลึก มิติ และความเกีย่ วพัน
เมือ่ ความสามารถด้านนี้เริม่ พัฒนา ความประสานสอดคล้องของตา – มือ และการควบคุมกล้ามเนื้อจะ
ช่วยทําให้คนเราสามารถนํารูปร่างและสีทเ่ี ห็นจําลองผ่านออกทางสือ่ ต่างๆ ซึง่ ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์น้ี
สามารถเสริมสร้างและพัฒนาได้โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ก่ี ระตุน้ จินตนาการ การสร้างสรรค์
และการใช้ความคิดอย่างอิสระ (วิชยั วงษ์ใหญ่. 2542: 34) สําหรับหลักการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย
เป็ นการจัดให้ได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการเล่นการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ ทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี และเพือ่
เสริมพัฒนาการได้ครบทุกด้านทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา โดยมิใช่มงุ่ ที่
จะให้อา่ นเขียนได้ดงั เช่นในระดับประถมศึกษา แต่เป็นการปูพน้ื ฐานหรือทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการเรียนรู้
เช่น ทักษะในการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2536: 58)
กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีเ่ ปิดโอกาสให้นําทักษะต่างๆ มาดัดแปลง
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึ ก ในขณะทีเ่ ด็กฝึกโยคะ นอกจากจะได้รบั ความสนุ กสนาน
แล้วยังเป็ นโอกาสให้เด็กได้แสวงหาความรู้ ความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง การทีเ่ ด็กได้สมั ผัสด้วย
ประสาททัง้ ห้าของตนเองในสภาพการณ์ ทีเ่ ป็ นจริง จะเป็ นประสบการณ์ตรงทีเ่ ด็กได้รบั จะเกิดการเรียนรู้
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ และกิจกรรมโยคะเป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ทําให้เกิดทักษะ
การใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการปฏิบตั กิ กิจกรรม จากการวิจยั ศึกษาการฝึกความสามารถ
ในการปฏิบตั ติ ามคําสังสํ
่ าหรับเด็กบกพร่องทางสติปญั ญา ระดับเชาว์ปญั ญา 50 – 70 โดยใช้เกมฝึก
การปฏิบตั ติ ามคําสัง่ พบว่า เด็กสามารถฟงั และจับใจความของประโยคคําสังได้
่ ครบถ้วนมากขึน้ และ
ปฏิบตั ติ ามคําสังได้
่ ครบถ้วนมากขึน้ และสามารถปฏิบตั ติ ามคําสังได้
่ ดขี น้ึ ปจั จุบนั การเรียนของเด็กปฐมวัย
ไม่ได้มงุ่ เน้นให้เด็กได้มโี อกาสลงมือปฏิบตั ิ เคลือ่ นไหวร่างกาย แต่จะมุง่ เน้นการนังเรี
่ ยนหนังสือเป็ นหลัก
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวแบบโยคะจึงเป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยให้เด็กปฐมวัยได้เคลือ่ นไหวและการทรงตัวใน
ท่าทางทีห่ ลากหลาย เป็ นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายการเลียนแบบท่าทางของสัตว์
จะฝึกให้เด็กเกิดจินตนาการ ซึง่ เป็ นการส่งเสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ให้เกิดขึน้ โดยการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะช่วยเชื่อมต่อให้สมองทัง้ สองซีกทํางานประสานกันอย่างคล่องแคล่ว (พงศ์ศกั ดิ ์
สุทศั น์สนั ติ 2542: 25) นอกจากนี้กจิ กรรมโยคะเป็ นกิจกรรมการเล่นทีส่ นุ กสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศในการเรียน อีกทัง้ ช่วยกระตุน้ การทํางานของ
ร่างกายและสมอง ทําให้เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ี สามารถนําไปใช้ในการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
ทีก่ าํ หนด โยคะเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทัง้ หลายทีแ่ สดงให้เราทราบถึงประวัตศิ าสตร์ของมนุ ษย์ และ
สะท้อนให้เป็ นแนวความคิด และค่านิยมของวัฒนธรรมเหล่านัน้ โยคะมีสว่ นช่วยและถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ทีส่ าํ คัญทีจะทําให้การเจริญเติบโต และการพัฒนาการของเยาวชนเป็นไปอย่างมีชวี ติ ชีวามากขึน้ โยคะ
เป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึง่ มีความสําคัญในการฝึ กทักษะต่างๆ ของเด็กก่อนวัยเรียนเป็ นอย่างมาก โยคะ
ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด มีสมาธิเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียน และสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก เด็กจะมีโอกาส
ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทําให้จาํ ได้นาน และรูจ้ กั การคิดแก้ปญั หา และสามารถนําไปใช้ในการสอนเด็กที่
เรียนช้าได้ดขี น้ึ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกาย
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และสอดคล้องไปกับการหายใจเข้าและออก ซึง่ เป็ นประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี ด็กปฐมวัยได้พบเห็นจาก
กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ ซึง่ สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของตําแหน่งทิศทางทีต่ งั ้ ต่างๆ ของร่างกาย
ขณะทํากิจกรรมโดยสามารถบอกหรือแสดงว่าวัตถุอยูซ่ า้ ย ขวา หน้า บน ล่าง ใกล้ ไกล รวมทัง้ สามารถ
เคลือ่ นไหวอวัยวะต่างๆ ของร่างกายแยกหน้าทีก่ ารทํางานออกจากกันได้ และเคลือ่ นไหวนํากลับสู่
ท่าปกติได้ทาํ ให้เด็กเกิดจินตนาการภาพภายในจิตใจ เกิดทักษะการสังเกตเปรียบเทียบมิติ โดยทักษะ
ต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นการส่งเสริมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ได้เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะ ว่ามีผลต่อความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กในระดับปฐมวัยเพียงใด ซึง่ ผลจากการศึกษา
ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผูป้ กครองทีจ่ ะนําไปจัดกิจกรรมสําหรับเด็กต่อไป

ความมุง่ หมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะ
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะ

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับครูและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็กปฐมวัยในการนํากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะไปใช้ เพือ่ ส่งเสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ของเด็กปฐมวัยอีกวิธหี นึ่ง

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกห้องเรียน
ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูประจําชัน้ เพือ่ นํามาสุม่ อย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับฉลากเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 20 คน จากนักเรียน จํานวน 45 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย – หญิง ทีม่ อี ายุระหว่าง 4 – 5 ปี กําลังศึกษาอยู่
ในชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2. กิ จกรรมการเคลื่อนไหวแบบโยคะ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริม
การเคลือ่ นไหวร่างกายโดยใช้กจิ กรรมโยคะในช่วงเวลากิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยให้เด็กได้ทาํ กิจกรรมเคลือ่ นไหวตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว มีการนําท่าทางโยคะ
พืน้ ฐาน จํานวน10 ท่า ประกอบด้วยท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสือ้
ท่างู ท่าตักแตน
๊
ท่าสุนขั ร่วมกับอุปกรณ์เช่นลูกบอล ห่วงยาง ไม้บล๊อก ผสมผสานกับการกําหนดลมหายใจ
และการจัดแนวของร่างกาย (Body Alignment) โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อลําตัว หัวไหล่ สะโพก แขน
และขา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของการเคลือ่ นไหวท่าโยคะเชื่อมโยงกับการฝึกบริหารกายและจิตอย่างหนึ่ง
ทีต่ อ้ งมีการเคลือ่ นไหวไประหว่างการดําเนินกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ กระตุน้ ด้วยคําถามให้เด็ก
สังเกต ความเหมือน ความต่างของท่าทางการเคลือ่ นไหวของร่างกายในตําแหน่งของทิศทาง บน – ล่าง
ซ้าย – ขวา ใกล้ –ไกล ข้างนอก – ข้างใน การต่อรวมเข้าด้วยกัน ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในแต่ละชุดท่า
ของเด็กปฐมวัย นํามาประยุกต์ใช้รว่ มกับอุปกรณ์ทเ่ี ด็กเป็ นผูเ้ ลือกด้วยตนเอง โดยหลังจากเสร็จกิจกรรม
ครูชวนเด็กได้คดิ และพูดคุยเกีย่ วกับท่าทางโยคะทีส่ ง่ เสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์รว่ มกันอีกครัง้
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะจึงเป็ นกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดพัฒนาการด้านมิตสิ มั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
สําหรับขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมซึง่ มี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ นํา
เป็ นการนําเข้าสูก่ จิ กรรมด้วยการอบอุ่นร่างกาย และให้เด็กทําท่าต่างๆ ตามจินตนาการ
ประกอบเสียงดนตรีบรรเลง เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในกิจกรรมจากนัน้ ให้ฟงั คําสังและข้
่
อตกลง
ในการทํากิจกรรมจากครูและปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ดําเนิ นการ
ครูแนะนําเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการฝึกการหายใจ โดยให้เด็กวางมือบนท้องโดยกําหนดให้
หายใจเข้าท้องพอง นับ 1 – 3 และหายใจออกท้องยุบลง ทําซํ้าอีก 2 ครัง้ เพือ่ ฝึ กการหายใจเข้า และ
หายใจออก ทําให้เด็กรูจ้ กั การหายใจทีถ่ กู วิธเี ป็ นการกระตุน้ ให้ปอดได้ทาํ งาน เตรียมความพร้อมอวัยวะ
ต่างๆ และสมองให้ได้ทาํ งานมากขึน้ การฝึ กหายใจ เพือ่ ฝึ กสมาธิและสติ ฝึกการอยูก่ บั ปจั จุบนั และ
ความสงบทางใจ หลังจากนัน้ จึงเริม่ ฝึ กทําท่าทางของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะประกอบกับวัสดุ โดย
ครูมบี ทบาทในการกระตุน้ โดยใช้คาํ ถามเกีย่ วกับมิตสิ มั พันธ์ของร่างกายกับอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดกิจกรรม
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โดยปฏิบตั ซิ ้าํ ชุดละ 2 รอบ จะทําการฝึ กต่อเนื่องกัน โดยไม่พกั เป็ นเวลา 10 นาที โดยมีเพลงบรรเลง
ตลอดกิจกรรม และจบการฝึกด้วยท่าสงบเสมอ
ขัน้ สรุป
เด็กร่วมกันสรุปทบทวนกิจกรรมด้วยการวาดภาพกิจกรรมบนกระดาษเปล่า โดยครู
ชวนเด็กทบทวนเกีย่ วกับท่าโยคะและนําสูป่ ระเด็นเกีย่ วกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทเ่ี ด็กได้เรียนรู้
จากกิจกรรม เช่น การเคลื่อนไหวของมือขณะทําท่าโยคะมีเคลื่อนไหวไปทิศทางใดบ้างและเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ซกั ถามปญั หาต่างๆในกิจกรรม
3. ความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการแสดงออก
ของการรับรูม้ องเห็นภาพอย่างถูกต้อง และสามารถจําแนก รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ตําแหน่ง ระยะทาง
ทิศทาง พืน้ ผิว พืน้ ที่ ปริมาตร รายละเอียดของวัตถุ การรวมประกอบวัตถุเข้าด้วยกัน การแยกวัตถุ
ออกจากกัน ความสัมพันธ์ของตําแหน่ง ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ทผ่ี วู้ จิ ยั ทําขึน้ โดยศึกษาในด้านต่างๆ คือ
3.1 ด้านความเหมือนต่าง หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ทีส่ ามารถรับรู้ และ
สังเกตแล้วบอกหรือแสดงได้ว่า วัตถุชน้ิ ใดบ้างเหมือนหรือวัตถุชน้ิ ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกัน ในด้าน ขนาด
รูปร่าง และ รายละเอียดของวัตถุ
3.2 ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ที่
สามารถรับรูแ้ ละสังเกตแล้วบอกหรือแสดงได้วา่ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ห็นอยูใ่ นตําแหน่งใด เช่น ข้างหน้า - ข้างหลัง
ข้างบน – ข้างล่าง ข้างใน - ข้างนอก
3.3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ทีส่ ามารถรับรู้ และ
สังเกตแล้วบอกหรือแสดงได้ว่า เมื่อนําชิน้ ส่วนต่างๆ ของภาพทีก่ ําหนดให้มาต่อเข้าด้วยกันแล้วจะเกิด
เป็ นภาพทีถ่ กู ต้องภาพใด

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

กิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
1. ด้านความเหมือนความต่าง
2. ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ
3. ด้านการต่อเข้าด้วยกัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจยั
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
โดยรวมและรายด้านสูงขึน้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวกับความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
1.2 ความสําคัญของความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
1.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
1.4 การส่งเสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ในเด็กปฐมวัย
1.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมโยคะ
2.1 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมโยคะ
2.2 ความหมายและองค์ประกอบของโยคะ
2.3 ประโยชน์ของการฝึ กโยคะ
2.4 ประเภทของโยคะ
2.5 ขัน้ ตอนการฝึกโยคะ
2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมโยคะ
3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
3.1 ความหมายของการเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
3.2 ความสําคัญของกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
3.3 หลักการของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
3.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ

1. เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านมิติสมั พันธ์
1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
นักการศึกษาทัง้ ชาวต่างประเทศและชาวไทยให้ความหมายของความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ไว้หลายท่าน ดังนี้
คูเปอร์ และ เรแกน (ล้วน สายยศ. 2543: 22; อ้างอิงจาก Cooper; & Regan. 1982) ได้
ให้ความหมายของความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ ว่าเป็ นความสามารถในการแปลงสือ่ เป็ นสัญลักษณ์
การเปลีย่ นแปลงรูปทรง การสร้างรูปแบบใหม่และการจํารูปลักษณะภายในมิตหิ นึ่งๆ เพือ่ ไปสัมพันธ์กบั
อีกมิตหิ นึ่ง
เสาวลักษณ์ สมานแก้ว (2539: 10) ได้ให้ความหมายของความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ไว้ว่า เป็ นความสามารถในการมองเห็น การเข้าใจ การจําแนก การจินตนาการเกีย่ วกับมิตติ ่างๆ เช่น
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รูปร่าง ขนาด ทรวดทรง พืน้ ที่ ปริมาตร ความสูง - ตํ่า ใกล้ - ไกล และเข้าใจถึงถึงความสัมพันธ์ของ
ภาพต่างๆ แม้วา่ ภาพนัน้ จะมีการเปลีย่ นแปลงไปอยูใ่ นรูปแบบใหม่แล้วก็ตาม
เธอร์สโตน (วลัย สาโดด. 2549: 7, อ้างอิงจาก Thurstone. 1958) ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ไว้วา่ หมายถึง สมรรถภาพของสมองในด้านการรับรูเ้ กีย่ วกับรูปทรงเรขาคณิต
ทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนทีแ่ ละการมองเห็นความสัมพันธ์ของรูปภาพ เมือ่ มีการเปลีย่ นตําแหน่งหรือหมุนภาพ
นัน้ ไปจากเดิม ซึง่ อาจใช้องค์ประกอบทางด้านจินตนาการร่วมด้วย
อนาสตาซี (พีระพร รัตนาเกียรติ.์ 2548: 16; อ้างอิงจาก Anastasi. 1988: 384) ได้กล่าวถึง
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์วา่ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกัน คือ การรับรูม้ ติ สิ มั พันธ์ หรือ
ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิต และการมองเห็นเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงตําแหน่งหรือเปลีย่ นไป
ทองห่อ วิภาวิน (2523: 73) ได้ให้ความหมายของความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ไว้วา่ เป็ น
ความสามารถในการสร้างมโนภาพ ทําให้เกิดจินตนาการเกีย่ วกับส่วนประกอบต่างๆ เมือ่ แยกสิง่ เหล่านี้
ออกจากกัน และเห็นเค้าโครงเมือ่ นําสิง่ เหล่านัน้ มาประกอบเข้าด้วยกัน ความสามารถด้านนี้จะส่งผล
ให้มนุ ษย์เข้าใจถึงมิตติ ่างๆ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ความสูง - ตํ่า ใกล้ - ไกล พืน้ ที่ - ปริมาตร
วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: 14) ได้ให้ความหมายของความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ หมายถึง
ความสามารถในการคิดมโนภาพทีค่ าดว่า จะรับรูใ้ นเรือ่ ง ขนาด รูปร่าง และตําแหน่งทิศทางของวัตถุ
ในลักษณะของวัตถุใดวัตถุหนึ่งทีอ่ ยูค่ งที่ ลักษณะของวัตถุสองสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ลักษณะ ของวัตถุ
ในวัตถุหนึ่งเมือ่ มีการเปลีย่ นมุมมอง ลักษณะของวัตถุใดวัตถุหนึ่งเมือ่ มีการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุนนั ้
จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้วา่ ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์คอื ความสามารถทางสมองของ
แต่ละบุคคลต่อการมองเห็นของวัตถุขณะเคลือ่ นทีแ่ ละคงอยู่ และรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ของมิตติ ่างๆ รวมทัง้
การแยกภาพ และประกอบภาพ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ระยะทาง ตําแหน่ง เป็ นต้น
1.2 ความสําคัญของความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
นักการศึกษาทัง้ ชาวต่างประเทศและชาวไทย ได้ให้ความสําคัญของความสามารถทาง
มิตสิ มั พันธ์ไว้หลายท่าน ดังนี้
ล้วน สายยศ (2543: 25) ได้ให้ความสําคัญของความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ ไว้ว่า
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เป็ นพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพ
วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2542: 3) ได้ให้ความสําคัญของความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ไว้
ว่า เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งทีส่ าํ คัญของความสามารถของสมองของมนุ ษย์ เนื่องด้วยความสามารถ
ด้านนี้ เป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรูแ้ ละความสามารถด้านอื่นๆ มากมาย สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ
(National Council of Teachers of Mathematics : NCTM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางมาตรฐาน
การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิต ควรเน้นให้นกั เรียน
มีพฒ
ั นาความคิดด้านมิตสิ มั พันธ์ (Spatial Sense) เป็ นสําคัญ
ประมวญ คิดคินสัน (2535: 184) ได้กล่าวว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ มีความสําคัญ
ในการดํารงชีวติ อย่างมาก เนื่องด้วยสิง่ ทัง้ ปวงหรือวัตถุใดๆ มิได้มคี วามถาวรตลอดไปมีการเคลือ่ นไหว
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เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และเรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ เป็ นความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์อย่างหนึ่ง
วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: 4; อ้างอิงจาก Borke. 1971) ได้ให้ความสําคัญของความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ไว้ว่า การพัฒนาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เป็ นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
เกีย่ วกับคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ
สรุปได้วา่ ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ ช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดของสิง่ ต่างๆ รูปร่าง
ลักษณะของวัตถุทุกประเภท ความสัมพันธ์ของวัตถุและการเปลีย่ นแปลงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวันของเด็กและถือว่า เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรูใ้ นวิชาต่างๆ ทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์สกู่ ารเรียนรูใ้ นสาขาด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการเกี่ยวกับความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของบรูเนอร์ บรูเนอร์ (Bruner) ได้จดั ลําดับขัน้ พัฒนาการ
การเรียนรูข้ องเด็กหรือโครงสร้างทางสติปญั ญาเป็ น 3 ขัน้ ดังนี้ (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 43 – 44;
อ้างอิงจาก Bruner. 1966)
1. ขัน้ สัมผัส (Enactive Stage) เด็กจะเรียนรูแ้ ละเข้าใจสิง่ แวดล้อมโดยผ่านการกระทํา
หรือการลงมือปฏิบตั ิ การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถด้านการเคลือ่ นไหว
การเต้นรํา และการใช้รา่ งกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายในการแสดงออกซึง่ ความรูข้ องตน
2. ขัน้ คิดจากภาพทีป่ รากฏ (Iconic Stage) ขัน้ นี้เด็กจะเรียนรูผ้ า่ นการมองรูปภาพ
หรือตัวแบบ เด็กเริม่ พัฒนาวิธกี ารจําโดยใช้จนิ ตนาการมากขึน้ ความเข้าใจสิง่ ต่างๆ รอบตัวของเด็ก
จะขึน้ อยูก่ บั การรับรูโ้ ดยการใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าการใช้ภาษา การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้มคี วามสัมพันธ์
โดยตรงกับการเรียน หรือการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ซึง่ ต้องใช้ทงั ้ สายตาและมิตสิ มั พันธ์
3. ขัน้ สัญลักษณ์ (Symbolic Stage) ขัน้ นี้เด็กจะเรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ โดยผ่านระบบ
สัญลักษณ์ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน และการจัดลําดับ รวมตลอดถึงสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นนามธรรม ซึง่ จะ
ช่วยให้เด็กเข้าใจข้อมูลต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ จากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของบรูเนอร์ (Bruner)
สรุปได้วา่ เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ และเข้าใจจากการกระทํา และเก็บเป็ นข้อมูลในการพัฒนาสติปญั ญา
ในขัน้ ต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่องตลอดไป
เพียเจท์ และ อินเฮลเดอร์ (Piaget; & Inhelder) (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 31 – 33;
อ้างอิงจาก Piaget; & Inhelder. 1896) ได้แบ่งการรับรูท้ างด้านมิตสิ มั พันธ์ ออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับการรับรูจ้ ากประสาทสัมผัส (Perceptual Level)
2. ระดับการรับรูจ้ ากการคิดมโนภาพ (Level of thinking or representation)
เพียเจท์ และ อินเฮลเดอร์ ได้ให้ความสนใจระดับการรับรูจ้ ากการคิดมโนภาพนี้ เพราะเป็น
ระดับทีอ่ าศัยกระบวนการคิดนอกเหนือไปจากการรับรูท้ างกายภาพจากประสาทสัมผัส ซึง่ เป็ นระดับที่
ตํ่าลงไป การรับรูจ้ ากการคิดมโนภาพ เป็ นความสามารถในการรับรูท้ างด้านมิตสิ มั พันธ์ระหว่างตนเอง
กับวัตถุได้ โดยการลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเป็ นสําคัญ การลงมือกระทํามีความเชือ่ มโยงกันอย่างยิง่
กับประสาทสัมผัส ทัง้ นี้เพราะขัน้ การรับรูจ้ ากการคิดมโนภาพเป็นขัน้ ทีเ่ ด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงความสามารถ
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ในการรับรู้ ไปสูก่ ารทีส่ ามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุได้อย่างลึกซึง้ โดยอาศัยโครงสร้าง
ทางความคิดเกีย่ วกับวัตถุ (Construction of Objective) ความสามารถดังกล่าวถือว่า เป็ นพืน้ ฐานเบือ้ งต้น
ของการพัฒนาทางด้านมิตสิ มั พันธ์
เพียเจท์ และ อินเฮลเดอร์ ได้กล่าวถึงระดับพัฒนาการการรับรูท้ างด้านมิตสิ มั พันธ์ของ
เด็กทีพ่ น้ วัยทารกขึน้ ไปว่ามี 3 ระดับใหญ่ คือ
1. โทโปโลยี (Topological) เป็ นระดับพืน้ ฐานซึง่ ประกอบด้วยคุณสมบัตขิ องการ
รับรูว้ า่ วัตถุอยูข่ า้ งๆ กัน (Proximity) การรับรูล้ าํ ดับ (Order) การรับรูร้ ปู ปิด (Enclosure) การรับรู้
ความต่อเนื่อง (Continuity) รวมทัง้ การรูถ้ งึ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน (Discrimination) ทัง้ นี้เป็ นการรับรู้
วัตถุทค่ี งทีเ่ ท่านัน้
2. โปรเจกทีพ (Projective) เป็ นการเริม่ ทีจ่ ะสามารถคิดมโนภาพภายในจิตใจของ
ตนเอง ด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ของจุดทีม่ องเห็น
3. ยูคลีเดียน (Euclidean) เป็ นการนํามโนภาพภายในจิตใจเหล่านัน้ มาสัมพันธ์กบั
การเปลีย่ นแปลงทางด้านตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางจนกลายเป็ นระบบแนวคิดทีเ่ ด็กยึดถืออันเหมาะสม
สําหรับการถ่ายทอดความเข้าใจ เรือ่ งการมองวัตถุให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ภายในโลกของความจริงรอบๆ ตัว
ด้วยเหตุน้ี ความสัมพันธ์ทางโปรเจกทีพ (Projective) และยูคลีเดียน (Euclidean) จึงมีความคล้ายกัน
ตรงทีเ่ ด็กสามารถยอมรับความสัมพันธ์กนั ของวัตถุอย่างมีระบบยิง่ ขึน้ โปรเจกทีพ (Projective) และยูคลีเดียน
(Euclidean) เป็ นระดับทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลาทีใ่ กล้เคียงกันมาก แม้จะมีลกั ษณะทีต่ ่างกัน ระดับทัง้ สอง
เป็ นตัวชีถ้ งึ คุณสมบัตขิ องสิง่ ต่างๆ ภายใต้เงือ่ นไขของการเปลีย่ นแปลงมุมมอง แสดงให้เห็นถึงการเคลือ่ นไหว
ทางความคิดอย่างมีระบบของเด็ก ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ระหว่างความแตกต่างของโปรเจกทีพ (Projective)
และยูคลีเดียน (Euclidean) คือ ลักษณะการล้มของดินสอ กล่าวคือ การทีเ่ ด็กรับรูต้ ําแหน่งและทีต่ งั ้ ของ
ดินสอในขณะทีต่ งั ้ ตรงและล้มนอนในแนวระนาบ ซึง่ เป็ นจุดจบนัน้ เป็ นขันการรั
้
บรูร้ ะดับ
โปรเจกทีพ (Projective) แต่การรับรูต้ าํ แหน่ งและทีต่ งั ้ ของดินสอในช่วงระหว่างทีด่ นิ สอกําลังล้มลงนัน้
เป็ นการรับรูร้ ะดับขัน้ ยูคลีเดียน (Euclidean) ซึง่ เป็ นความสามารถในการนําภาพมาสัมพันธ์กนั กับ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านตําแหน่งทิศทางของดินสอขณะทีล่ ม้ คุณสมบัตกิ ารรับรูค้ วามสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ในแต่ละระดับข้างต้น สรุปได้ดงั นี้ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 33)
1. โทโปโลยี (Topological) ประกอบด้วยคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.1 การรับรูว้ ตั ถุทค่ี งที่
1.2 การรับรูว้ า่ วัตถุอยูข่ า้ งๆ กัน
1.3 การรับรูล้ าํ ดับ
1.4 การรับรูร้ ปู ปิด หรือการล้อมรอบ
1.5 การรับรูค้ วามต่อเนื่องหรือพืน้ ผิว
1.6 การรับรูถ้ งึ ลักษณะทีแ่ ตกต่างหรือการแยกออก
2. โปรเจกทีพ (Projective) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 การรับรูถ้ งึ รูปร่างของวัตถุ เส้นตรง และเส้นโค้ง
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2.2 การรับรูว้ ตั ถุจากการมองในลักษณะต่างๆ
2.2.1 การรับรูภ้ าพ 3 มิติ
2.2.2 การรับรูเ้ งา
2.2.3 การรับรูต้ าํ แหน่ง ทิศทาง เช่น ซ้าย - ขวา หน้า - หลัง
2.3 การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 สิง่
2.4 การรับรูแ้ ละการทํานายภาพวัตถุเดียวกันจากตําแหน่งการมองทีต่ ่างกัน
2.5 การคิดภาพวัตถุทอ่ี ยูใ่ นลักษณะทีต่ ดิ กัน
2.5.1 การพับ
2.5.2 การทับ
2.5.3 การบัง
3. ยูคลีเดียน (Euclidean) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 การรับรูค้ วามคล้ายคลึงของวัตถุ
3.2 การรับรูค้ วามสัมพันธ์ของตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
3.3 การรับรูโ้ ดยการมีเกณฑ์ในการอ้างอิงในเรือ่ งต่อไปนี้
3.3.1 ความยาว
3.3.2 ความกว้าง
3.3.3 ความสูง
3.3.4 แนวตัง้ – แนวนอน
นภเนตร ธรรมบวร (2544: 50) กล่าวถึงพัฒนาการความคิดของเด็กทีเ่ กีย่ วกับการมอง
วัตถุในอีกลักษณะหนึ่งทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ และ อินเฮลเดอร์วา่ สามารถแบ่งออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับพืน้ ฐาน (Functional System) อายุประมาณ 1.3 – 2.6 ปี เป็ นระดับความคิด
ทีเ่ ด็กสํารวจคุณสมบัตขิ องวัตถุแต่ละประเภท และเริม่ ทีจ่ ะจัดประเภทของวัตถุนนั ้ ๆ ตามการใช้ โดยเด็ก
เริม่ เข้าใจถึงรูปร่างและขนาดวัตถุวา่ มีความสัมพันธ์กบั การทีต่ นใช้วตั ถุนนั ้ ในชีวติ ประจําวัน จึงทําให้
เด็กเข้าใจถึงการเกีย่ วโยงกันระหว่างวัตถุ ในแง่ของสิง่ ทีพ่ บเห็นประจําวัน และแง่ของตําแหน่ง เช่น คุกกี้
ในเหยือก ชามบนโต๊ะ ดังนัน้ ประสบการณ์ในการมอง จึงทําให้เกิดการคาดคะเนเป้าหมายของการมอง
นัน้ เด็กทีม่ วี ามสามารถในระดับนี้ จึงสามารถทีจ่ ะให้เหตุผล และตัดสินตําแหน่งของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง
โดยอาศัยอีกวัตถุหนึ่งเป็ นเกณฑ์ได้ แม้วา่ โดยมากเด็กจะคิดถึงตําแหน่งของวัตถุในแง่ของการใช้วตั ถุ
นัน้ แต่ประสบการณ์ทางสายตาจะทําให้เด็กได้หดั คาดคะเนสายตา “การมองวัตถุ” ซึง่ เด็กพิจารณา
เรือ่ งคุณสมบัตขิ องวัตถุเป็นสําคัญ จะทําให้เด็กค่อยๆ เข้าใจเส้นนําสายตา (Line - of - Sight) ซึง่ เป็ น
พืน้ ฐานสําคัญในการคาดคะเนเส้นนําสายตา และเป้าสายตาเป็ นพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นในระบบมิตสิ มั พันธ์ ซึง่
ต้องพิจารณาเส้นนําสายตาหลายๆ เส้นในระบบนี้ ประสบการณ์ของเด็กกับคุณสมบัติ รูปร่าง ขนาดของ
วัตถุ ทําให้เด็กรูจ้ กั ส่วนต่างๆ ของวัตถุ ซึง่ จะทําให้เด็กสามารถเข้าใจเรือ่ งสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกันได้ ซึง่
อยูใ่ นระบบทีเ่ ด็กจะเรียนรูต้ ่อไป
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2. ระดับการวางตําแหน่ง (Proximal System) อายุประมาณ 2.6 – 3.6 ปี ในระดับนี้
เด็กเริม่ คิดถึงตําแหน่งของวัตถุในลักษณะทีเ่ ป็ นอิสระจากคุณสมบัตใิ นการใช้งานของวัตถุนนั ้ แต่พยายาม
เข้าใจในเรือ่ งตําแหน่งของวัตถุ โดยดูความสัมพันธ์กบั สิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เป็ นหลัก นอกจากนี้การทีเ่ ด็กรูจ้ กั
ส่วนต่างๆ ของวัตถุ ทําให้เด็กเริม่ ใช้สว่ นต่างๆ ของวัตถุนนั ้ ๆ ในการอ้างอิง เช่น ลิงชอบนังอยู
่ ข่ า้ งรถบรรทุก
ไม่ชอบอยูข่ า้ งหน้า หรือข้างหลังของรถบรรทุก นันคื
่ อ เด็กสามารถทีจ่ ะพิจารณาถึงวัตถุทใ่ี ช้ในการอ้างอิง
นัน้ มากกว่า 1 ส่วน ตัวอย่างเช่น รถทีแ่ ล่นเป็ นขบวน 3 คัน รถคันกลางจะอยูข่ า้ งหลังของรถคันแรก
และจะอยูข่ า้ งหน้าของรถคันที่ 3 ซึง่ ความเข้าใจของเด็กจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ มีความสามารถในเรือ่ ง
ความใกล้กนั ของวัตถุ เมือ่ เด็กพัฒนาต่อไปในระบบนี้เด็กจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเรียงลําดับ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐาน
สําหรับระบบต่อไปด้วย
3. ระดับการวางทิศทาง (Projective Space) อายุประมาณ 3.6 – 6 ปีขน้ึ ไป จาก
ประสบการณ์ในการมองในระดับพืน้ ฐาน (Functional System) ทําให้เด็กได้รบั การพัฒนาความรู้ จึง
เกิดจากการมองสิง่ ต่างๆ รอบตัว ซึง่ ทําให้ทา้ ยทีส่ ดุ เด็กรูจ้ กั จินตนาการเส้นนําสายตาและสามารถคาดคะเน
ได้ว่า การมองในทิศทางใดจะเห็นวัตถุอะไรบ้าง เช่น ในการมองจากจุด C ไปถึงจุด E จุด D จะเป็ นจุด
ทีอ่ ยูบ่ นเส้นนําสายตานัน้ ด้วย ในแต่ละระดับดังกล่าวเด็กจะพัฒนาการรับรูเ้ กีย่ วกับตําแหน่งในลักษณะ
ใหม่ๆ โดยผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมเป็ นสําคัญ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 34 – 36)
1.4 การส่งเสริ มความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์ในเด็กปฐมวัย
ั นาการ ทาง
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการรับรูท้ างด้านมิตสิ มั พันธ์ทม่ี พี น้ื ฐานอยูบ่ นทฤษฎีพฒ
สติปญั ญาของ เพียเจท์ ดังกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาการรับรู้
ทางด้านมิตสิ มั พันธ์ ซึง่ เป็ นมโนทัศน์ประเภทหนึ่งนัน้ สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต (2544: 237 – 238)
เสนอแนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของเพียเจท์ไว้ว่า กิจกรรมทีค่ รูจดั ขึน้ นัน้ จะต้องให้เด็ก
ได้มสี ว่ นในการทํา เพราะจะทําให้เด็กมีโอกาสทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นการช่วยพัฒนา
โครงสร้างทางสติปญั ญา โดยเฉพาะความสามารถด้านกระบวนการย้อนกลับ การเชือ่ มโยง การรวมกัน
และการแยกแยะ เป็ นต้น สิง่ ทีค่ รูควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอน มีดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหาทางวิชาการทีจ่ ะให้เด็ก ซึง่ นอกจากจะต้องอาศัย จากขัน้ ตอน
การพัฒนาทางสติปญั ญา ตามแนวคิดของเพียเจท์แล้ว ครูยงั ต้องมีทกั ษะการรับรูต้ ่อเด็ก ดังนี้
1.1 รูถ้ งึ ระดับความรูข้ องเด็ก
1.2 รูถ้ งึ ทักษะทีเ่ ด็กมีอยู่
1.3 รูถ้ งึ กระบวนการความคิด เหตุและผลทีเ่ ด็กมีอยู่
2. การจัดระเบียบของเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนําไปใช้กบั กิจกรรม
การเรียนการสอนได้
3. การสังเกตดูวา่ เด็กนัน้ ทํากิจกรรมทีใ่ ห้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึง่ การสอน
ในชัน้ เรียนนัน้ ครูจะต้องให้เด็กทํากิจกรรมต่างๆ มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ อีกทัง้ จะต้องช่วยให้เด็ก
เกิดการกระทําไปสูก่ จิ กรรมทีเ่ ป็ นปฏิบตั กิ ารทางสมอง ซึง่ สามารถทําได้โดยการค่อยๆ ลดสิง่ ทีช่ ว่ ยภายนอก
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ออกไป จากนัน้ จึงเริม่ เปลีย่ นเป็ นความคิดหรือการคาดหวัง ซึง่ ต่อมาเด็กก็จะคิดได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อม
ทัวไป
่ วิธนี ้ีจะช่วยให้เด็กสามารถถ่ายโยงระหว่างกิจกรรมทีก่ ระทําไปสูค่ วามนึกคิดภายในได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
บรูเนอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536; อ้างอิงจาก Bruner. 1960) ซึง่ มีแนวความคิด
สอดคล้องกับ เพียเจท์ ทีก่ ล่าวว่า ในการทีจ่ ะนําเนื้อหาใดมาสอนนัน้ ควรจะได้พจิ ารณาดูวา่ ในขณะนัน้
เด็กมีพฒ
ั นาการอยูใ่ นระดับใดมีความสามารถเพียงใด เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของผูเ้ รียนโดยใช้วธิ ที เ่ี หมาะสม บรูเนอร์ เชื่อว่า ครูสามารถทีจ่ ะสอนวิชาใดๆ ก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมให้กบั เด็กคนใดคนหนึ่งในระดับอายุใดก็ได้นอกจากนี้ บรูเนอร์ เน้นความสําคัญ
ของโครงสร้างในการสอน คือ
1. การทําความเข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน หรือโครงสร้าง จะช่วยให้เข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนได้
ดีขน้ึ
2. การจัดสิง่ ทีเ่ รียนให้เป็ นระบบระเบียบ จะช่วยให้จาํ สิง่ ทีเ่ รียนได้นาน
3. ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์หรือมโนทัศน์พน้ื ฐานจะนําไปสูก่ ารถ่ายโยงความรู้
4. การจัดโครงสร้างจะช่วยให้การเรียนรูเ้ ป็ นไปตามลําดับขัน้ ของเนื้อหาวิชา ต่อเนื่องกัน
โดยไม่มชี ่องว่างระหว่างความรูพ้ น้ื ฐานกับความรูข้ นั ้ สูง
แกรนด์ และ มอร์โรว (Grande; & Morrow. 1995: 1 – 3) กล่าวว่า การพัฒนาส่งเสริม
และฝึกฝน เพือ่ ให้เกิดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ การรับรูเ้ ชิงมิตสิ มั พันธ์เป็ นความสามารถในการ
จินตนาการเกีย่ วกับลักษณะรูปร่างของวัตถุ เมือ่ เกิดการเคลือ่ นที่ การแทนทีข่ องวัตถุ ซึง่ ความรูส้ กึ เชิง
มิตสิ มั พันธ์ (Spatial Sense) จะนําไปสูค่ วามสามารถเหล่านัน้ ได้ โดยในระดับ Grades K – 6 ความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์สามารถส่งเสริมได้โดย
1. ความสัมพันธ์ในการมองวัตถุกบั การเคลื่อนไหว (Eye - motor Coordination)
หมายถึง ความสามารถในการประมวลภาพด้วยสายตาจากความสัมพันธ์ระยะทางและตําแหน่งของวัตถุ
2. การรับรูภ้ าพและพืน้ หลังภาพ (Figure - ground Perception) หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนกให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทีช่ ดั เจนของภาพวัตถุ โดยไม่คาํ นึงถึงลักษณะแวดล้อมและภาพ
กระตุน้ อย่างอื่น
3. การรับรูค้ วามคงรูปของวัตถุ (Perceptual Constancy) หมายถึง ความสามารถ
ในการบอกลักษณะเดิมของวัตถุ เมือ่ มีการหมุนการพลิกวัตถุ หรือการเปลีย่ นแปลงขนาดของวัตถุนนั ้
4. การรับรูต้ าํ แหน่งของวัตถุทส่ี มั พันธ์กบั พืน้ ที่ (Position - in – space Perception)
หมายถึง ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ของวัตถุโดยรอบกับตัวเอง และอธิบายตําแหน่งทีร่ บั รู้
โดยสามารถเขียนหรือบอกหรือแสดงว่า วัตถุอยูซ่ า้ ย ขวา หน้า หลัง บน ล่างใกล้ ไกล
5. การรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (Perception of Spatial Relationships)
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นวัตถุสองสิง่ หรือมากกว่า ทีม่ คี วามเกีย่ วพันธ์กนั โดยตัววัตถุเอง
หรือโดยวัตถุอน่ื ในด้านการพลิกแพลงตัววัตถุและความสัมพันธ์อ่นื ๆ
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6. การจําภาพความเหมือนและความแตกต่างของวัตถุ (Visual Discrimination) หมายถึง
ความสามารถในการทําให้เห็นถึงความแตกต่าง และความเหมือนระหว่างวัตถุ
7. การจดจําภาพเสมือนของวัตถุ (Visual Memory) หมายถึง ความสามารถใน
การใช้วธิ กี ารแก้ปญั หา จดจําและเรียกใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับตําแหน่งกับเวลา และสามารถ
ค้นหาวัตถุได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ั
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียเจท์ (Piaget) เพียเจท์สรุปพัฒนาการทางสติปญญา
ของมนุษย์เป็ น 4 ระยะ คือ (ฉวีวรรณ กินาวงศ์. 2533: 130 – 132)
1. ขัน้ ประสาทสัมผัสและการเคลือ่ นไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกิดถึง
2 ปี เด็กวัยนี้จะพัฒนาทักษะทางกล้ามเนื้อและการเคลือ่ นไหว ซึง่ ถือว่า เป็ นพืน้ ฐานสําคัญของพัฒนาการ
ทางสติปญั ญา เด็กจะพัฒนาการเคลือ่ นไหวจากปฏิกริ ยิ าสะท้อนไปสูก่ ารเคลื่อนไหวทีป่ รับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม
2. ขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารความคิด (Pre - Operational Stage) อายุตงั ้ แต่ 2 – 7 ปี เป็ นวัย
ทีเ่ ข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ และสามารถใช้สญ
ั ลักษณ์เหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขัน้ ปฏิบตั คิ วามคิดทางรูปธรรม (Concrete - Operational Stage) อายุตงั ้ แต่ 7 – 11 ปี
ั
เด็กจะมีความเข้าใจปญหาในแง่
มุมต่างๆ เข้าใจกระบวนการเปลีย่ นแปลง สามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับ
การอนุ รกั ษ์ และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ในสภาพแวดล้อม แต่ยงั ไม่สามารถคิดในเชิงนามธรรม
ได้ เด็กจะอธิบายหรือแก้ปญั หาโดยอาศัยการกระทํากับของจริงหรือสิง่ ของทีเ่ ป็ นวัตถุเท่านัน้
4. ขัน้ ปฏิบตั คิ วามคิดทางนามธรรม (The Period of Formal Operational Stage)
อายุตงั ้ แต่ 11 – 15 ปี ขัน้ นี้เป็ นขันที
้ เ่ ด็กจะมองเห็นความชัดเจนทางนามธรรมได้ เด็กเริม่ เข้าใจเหตุผล
โดยจะสามารถอาศัยหลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์ตา่ งๆ มาประกอบกับการใช้ เหตุผลได้ สามารถแก้ปญั หา
อย่างมีระเบียบ ตัง้ สมมติฐานโดยอาศัยจินตนาการ หรือการสังเกตของตนได้และเป็ นระยะทีโ่ ครงสร้าง
ทางสติปญั ญาพัฒนาสูงสุด เด็กวัยนี้จะมีความสามารถเชิงอุปมานและอนุ มานมากขึน้ จากทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางสติปญั ญาของเพียเจท์ เด็กปฐมวัยจัดอยูใ่ นขันที
้ ่ 2 คือ ขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารความคิด (Pre - Operational
Stage) เด็กจะเริม่ เรียนรูภ้ าษาพูดและเข้าใจสัญลักษณ์
วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2542: 3) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ควรเน้นให้นกั เรียนได้คน้ พบความสัมพันธ์ดว้ ย กระบวนการ การประดิษฐ์ การวาด การวัด การมองเห็น
การเปรียบเทียบ การแปลง และการจําแนกรูปเรขาคณิต ทีเ่ น้นกิจกรรมในลักษณะการสํารวจ การคาดเดา
การสืบเสาะเพือ่ ตรวจสอบข้อคาดเดา
สรุปได้วา่ การส่งเสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ควรส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาตัง้ แต่ยงั เล็ก
โดยจัดสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับวัย เปิดโอกาสให้เด็กได้จบั ต้อง ทดลอง สิง่ รอบตัวโดยการใช้ประสาท
สัมผัสทัง้ ห้าบ่อยๆ ซึง่ จะทําให้เด็กเรียนรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งสี ขนาด รูปร่าง ทิศทางปริมาตร การเปลีย่ นแปลง
ตําแหน่งของวัตถุ ตลอดจน การหมุนและการพลิกวัตถุ ซึง่ สิง่ เหล่านี้มคี วามสําคัญต่อการดําเนินชีวติ
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1.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
งานวิ จยั ในประเทศ
เอือ้ อารี ทองพิทกั ษ์ (2546: 55) ศึกษาเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานทางมิตสิ มั พันธ์ของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 3 จํานวน
15 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมมีทกั ษะพืน้ ฐานทาง
มิตสิ มั พันธ์สงู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการวาดภาพ
ต่อเติม มีทกั ษะพืน้ ฐานทางมิตสิ มั พันธ์จาํ แนกตามรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพ
ต่อเติมพบว่า ทักษะพืน้ ฐานทางมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความสัมพันธ์ของความยาวและระยะทาง ตําแหน่งทีต่ งั ้
และการจัด ลําดับสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนด้านความสัมพันธ์ของทิศทางการจัด
ลําดับสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
เพ็ญทิพา อ่วมมณี (2547: 60) ศึกษาเกีย่ วกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยทีใ่ ช้ลวดกํามะหยีส่ ใี นการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของ
เด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมทีใ่ ช้ลวดกํามะหยีส่ ี ในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมือ่ จําแนกรายด้าน ปรากฏว่า ด้านการรับรูล้ กั ษณะของวัตถุ เมือ่ มีการเคลือ่ นย้าย หรือ
เปลีย่ นมุมมองนัน้ อยูใ่ นระดับสูง ส่วนด้านการจําแนกลักษณะของวัตถุทอ่ี ยูค่ งทีด่ า้ นการหาความ สัมพันธ์
ของวัตถุสองสิง่ หรือมากกว่าด้านการจัดหมวดหมูว่ ตั ถุสองถึงสามมิติ และด้านการจินตนาการเกีย่ วกับ
ส่วนประกอบต่างๆ เมือ่ นํามาประกอบเข้าด้วยกันนัน้ อยูใ่ นระดับปานกลาง และความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมทีใ่ ช้ลวดกํามะหยีส่ ใี นการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สงู กว่า
ก่อนการทํากิจกรรมทีใ่ ช้ลวดกํามะหยีส่ ใี นการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ อย่างมีนยั สําคัญทาง สถิตทิ ่ี
ระดับ .01
พีระพร รัตนาเกียรติ ์ (2548: 73) ศึกษาผลของการบันทึกประสบการวิทยาศาสตร์ทม่ี ตี ่อ
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์วทิ ยาศาสตร์
ประกอบการบันทึก มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ลกั ษณะ
ของวัตถุ ด้านความสัมพันธ์ของตําแหน่งวัตถุ ด้านลักษณะของวัตถุทเ่ี คลือ่ นทีห่ รือเปลีย่ นทิศทางการมอง
และด้านการต่อเข้าการแยกออกจากกันของวัตถุ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วลัย สาโดด (2549: 60) ศึกษาเกีย่ วกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั ประสบการณ์กจิ กรรมขนมอบ พบว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังจากทีไ่ ด้รบั
ประสบการณ์กจิ กรรมขนมอบมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ในทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ จะเห็นว่า การจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ มีความสําคัญต่อเด็กปฐมวัย เนื่องจากความสามารถ
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ทางมิตสิ มั พันธ์เป็ นความสามารถพืน้ ฐานในกระบวนการคิด ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสติปญั ญา
ของเด็กปฐมวัย
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
เชสเซอร์ (พีระพร รัตนาเกียรติ ์. 2548: 24; อ้างอิงจาก Cheser. 1979: 6644 – A)
ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาในด้านมิตสิ มั พันธ์ตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของ เพียเจท์ โดย
ศึกษาตามตัวแปร อายุ และวัฒนธรรม ศึกษาเกีย่ วกับความยาว ทิศทาง เส้นตัง้ ฉาก ตลอดจนการแก้ปญั หา
พบว่า สมรรถภาพทางด้านมิตสิ มั พันธ์ของนักเรียนจะพัฒนาขึน้ ตามอายุ นักเรียนชายจะมีสมรรถภาพ
ทางสมองด้านนี้สงู กว่านักเรียนหญิง และพบว่า สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อ
ความสามารถด้านนี้ดว้ ย นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรียนในถิน่ เจริญมีการพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ดกี ว่า
เด็กในถิน่ ทีย่ งั ไม่เจริญ และเมือ่ อายุ 12 ปี เด็กจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางสมองด้านมิตสิ มั พันธ์
ได้ในระดับทีไ่ ล่เลีย่ กัน
พลัมเมิรท์ (เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547: 25; อ้างอิงจาก Plumert, J. 1990: 51 – 1 2B)
ศึกษาเกีย่ วกับการใช้กลวิธจี บั กลุม่ ตามประเภทและระยะทางของเด็กในการระลึกถึงวัตถุ โดยทําการทดลอง
2 ครัง้ เพือ่ ศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลงทางพัฒนาการในการใช้กลวิธจี บั กลุม่ ตามระยะทางและประเภท
ในการระลึกอย่างอิสระถึงวัตถุ การทดลองครัง้ ที่ 1 ผูเ้ ข้ารับการทดลองซึง่ เป็ นเด็กอายุ 8 ปี10 ปี และ
12 ปี ซึง่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีเพียงเด็กอายุ 12 ปี ทีถ่ กู ถามให้บอกวัตถุทเ่ี ห็นขณะทีเ่ ขาระลึกถึง
อย่างอิสระตามห้องแสดงภาพได้ และไม่พบว่า เด็กกลุม่ อายุอ่นื สามารถใช้กลวิธรี ะลึกถึงเพื่อจัดระบบ
การระลึกของเขาได้ ในทางตรงกันข้ามมีเด็กหลายคนในทุกกลุม่ อายุใช้กลวิธตี ามระยะทางในการจัด
ระบบการวางแผนในพาชมของเขา สําหรับการทดลองครัง้ ที่ 2 เป็ นการศึกษาว่าประสบการณ์ครัง้ แรก
ของเด็กอายุ 10 ปี และ 12 ปีทม่ี กี บั วัตถุต่างๆ และสถานทีต่ งั ้ ซึง่ ส่งผลต่อการเลือกกลยุทธ์ การระลึก
เป็ นอย่างไร เด็กจะถูกซ่อนของเล่นจํานวน 16 ชิน้ ซึง่ ประกอบด้วย 4 ประเภท และอยูใ่ นห้องทีไ่ ม่คนุ้ เคย
4 ห้อง เด็กจะเห็นของเล่นทีจ่ บั กลุม่ ตามประเภท สถานทีใ่ ช้ซ่อนในแต่ละห้อง หรือไม่กไ็ ม่เห็นทัง้ ของ
เล่นและสถานทีท่ าํ งาน หลังจากซ่อนของเล่นแล้ว ครัง้ แรกการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 10 ปี และ 12 ปี
ส่วนใหญ่จบั กลุม่ ของเล่นตามประเภทเมือ่ ระลึกเพียงของเล่นได้แต่เมือ่ เด็กระลึกถึงของเล่น และสถานที่
เก็บไปพร้อมกันแล้ว เด็กส่วนใหญ่จะจับกลุม่ ของเล่นตามห้อง ระดับของการใช้แต่ละกลวิธใี นการทดลอง
ทัง้ 2 ครัง้ นี้ ได้รบั อิทธิพลจากประสบการณ์ครัง้ แรกทีม่ ตี ่อวัตถุและสถานทีต่ งั ้
ไมเนอร์ (เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547: 25 – 26; อ้างอิงจาก Minor, S.B. 1991: 52 – 07A)
ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความเข้าใจของเด็กในการกะระยะแบบคาดคะเนต่อวัตถุแบบ 2 มิติ ทีอ่ ยูใ่ นระยะห่าง
แบบ 3 มิติ (ความคิดรวบยอดเรือ่ งมิตสิ มั พันธ์) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ อธิบายพัฒนาการตามลําดับขันเกี
้ ย่ วกับ
ความเข้าใจของเด็กทีม่ ตี ่อรหัสรูปภาพทีใ่ ช้วตั ถุแบบ 2 มิตทิ อ่ี ยูใ่ นระยะห่างแบบ 3 มิติ โดยนักเรียนทํา
แบบประเมิน 3 ชุด แบบประเมินที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคนจะถูกจัดให้อยูด่ า้ นหน้าของวัตถุทม่ี กี ารจัด
เรียงแบบ 3 มิติ มีการวางรูปสลักไม้ขนาด เล็กชิน้ หนึ่ง ณ ตําแหน่งต่างๆ 3 ด้านรอบๆ การจัดเรียง
ดังกล่าว และในแต่ละด้านจะแสดงภาพวาดชุดหนึ่ง ซึง่ ใช้แทนความสัมพันธ์ของวัตถุแบบก่อน-หลัง และ
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ซ้าย – ขวา ของการจัดเรียงให้กลุม่ ตัวอย่างดู กลุ่มตัวอย่างต้องเลือกมุมมองรูปสลักไม้ทถ่ี กู ต้องแล้ว
บอกถึงเหตุผลทีเ่ ขาเลือกมุมมองนัน้ และไม่เลือกมุมมองอื่น ระดับพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างจะได้รบั
การอธิบายตามการเลือก การไม่เลือก และคําตอบของเขา แบบประเมินชุดที่ 2 มีการใช้กระบวนการ
เดียวกันกับแบบประเมินชุดที่ 1 ยกเว้นจะใช้ภาพถ่ายบล็อกเลโก้ ตอนนี้กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั คําบอก
ให้สร้างมุมมองเลโก้ภาพคนโดยใช้บล็อกเลโก้ ผลการศึกษา พบว่า
1. มี 6 ระดับ พัฒนาการทีต่ ่างกันทีไ่ ด้รบั การอธิบายในแต่ละแบบประเมิน
2. กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ทาํ ทุกแบบประเมินระดับเดียวกัน
3. กลุม่ ตัวอย่างอายุมากกว่าจะทําในระดับพัฒนาทีส่ งู กว่ากลุม่ ตัวอย่างอายุน้อยกว่า
4. กลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบก่อน-หลัง มากกว่าตอบแบบซ้าย – ขวา
5. เด็กทีอ่ ายุน้อยกว่าจะเลือกมุมมองและตอบสนองโดยใช้ตนเองเป็ นศูนย์กลาง
มากกว่าเด็กทีอ่ ายุมากกว่า
6. มีกลุม่ ตัวอย่าง 6 คน เข้าใจผิดเกีย่ วกับภาพทีเ่ หลือ่ มในแบบประเมินชุดแรก
คุก และ โอดอม (พีระพร รัตนาเกียรติ ์. 2548: 24 – 25; อ้างอิงจาก Cook; & Odom.
1992: 213 – 249) ได้ศกึ ษาพัฒนาการด้านการคิดซึง่ เกีย่ วกับความไวของการแยกแยะโดยการรับรู้
สิง่ เร้าหลายมิติ ได้แก่ สี รูปร่าง ขนาด จํานวน ตําแหน่ ง พืน้ ผิว และเส้นกรอบภาพ โดยทําการทดลอง
กับเด็กเล็ก อายุ 4 – 5 ปี จํานวน 32 คน และเด็กโต อายุ 10 – 18 ปี จํานวน 32 คน ผลการวิจยั พบว่า
เด็กเล็กและเด็กโต จะแยกแยะความแตกต่างของสิง่ เร้าได้มากกว่าความเหมือนกันเดวิด และ เดมิลา
(พิทกั ษ์ชาติ สุวรรณไตรย์. 2544: 19; อ้างอิงจาก David; & Damiela. 1996) ได้ทาํ การศึกษาความแตกต่าง
ของเพศ ในความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ในเด็ก 4 ปี ผลของการปฏิบตั ดิ า้ นร่างกายอย่างเข้มงวด เป็ น
การเปรียบเทียบสมรรถภาพด้านร่างกายของเด็ก 4 ปี ทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งมือ KAT ระหว่างเพศชายและหญิง
ทีม่ คี วามสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์แตกต่างกันทีว่ ดั โดยเครือ่ งมือวัดความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ พบว่า
เด็กชายทีม่ คี ะแนนความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์สงู จะมีผลการปฏิบตั ดิ า้ นร่างกายอย่างเข้มงวด สอดคล้องกัน
ค็อคเบิรน์ (พีระพร รัตนาเกียรติ.์ 2548: 25; อ้างอิงจาก Cockburn. 1996: 2350 –
A – 2351 – A) ได้ศกึ ษาผลของประสบการณ์การเล่น ของเล่นทีม่ ตี ่อทักษะการจินตนาการภาพ ใน
ความคิดของเด็กหญิงอายุ 4 ปี และ 6 ปี ศึกษาเกีย่ วกับการแปลสภาพ 2 มิติ เป็ นวัตถุ 3 มิติ และการแปล
วัตถุ 3 มิติ เป็ นภาพ 2 มิติ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทักษะการรับรูด้ า้ นมิตสิ มั พันธ์ ของเล่นทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้คอื LEGO DUPLO บล็อกกับบัตรกิจกรรม และชุดการสร้างบล็อกกับบัตรกิจกรรม ผลการศึกษา
พบว่า กิจกรรมการเล่นของเล่นช่วยส่งเสริมการจินตนาการภาพในความคิดของเด็กคอร์ดลิ ล์ (เพ็ญทิพา
อ่วมมณี. 2547: 26; อ้างอิงจาก Cordill, G.W. 1999: 60 – 04A) ศึกษาเกีย่ วกับความเข้าใจในความสามารถ
ด้านสติปญั ญาด้านมิตสิ มั พันธ์ผา่ นการแก้ปญั หาของเด็กทีม่ พี น้ื ฐานต่างวัฒนธรรมกัน : การวิเคราะห์
พฤติกรรมและผลงานการศึกษาครัง้ นี้ อธิบายถึงพฤติกรรมและผลงานทีส่ ร้างสรรค์โดยเด็กลาตินอเมริกนั
และเด็กอินเดียนเผ่าหนึ่งอายุ 4 – 5 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาคําอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรม
ทีส่ งั เกตเห็นและคุณลักษณะของผลงานทีส่ ร้างขึน้ โดยเด็กทีม่ าจากต่างวัฒนธรรมต่อการแก้ปญั หาทีใ่ ช้
ความสามารถในการหามิตสิ มั พันธ์ และเพือ่ กําหนดว่า การสังเกตพฤติกรรมการแก้ปญั หา มิตสิ มั พันธ์
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อย่างระมัดระวังในตัวเด็กพร้อมๆ ไปกับการประเมินผลงานขัน้ สุดท้ายจะมีความชัดเจน และเพิม่ ความเข้าใจ
ในขอบเขตของความสามารถทางสติปญั ญาด้านมิตสิ มั พันธ์หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า เพศของเด็กชาย
และเด็กหญิง ไม่มคี วามแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างเชิงคุณภาพ อย่างชัดเจนระหว่าง
เด็กอินเดียนและเด็กลาตินอเมริกนั ในพฤติกรรมการแก้ปญั หามิตสิ มั พันธ์และวิธี การกําหนดสัญลักษณ์
ของมิตสิ มั พันธ์เช่นเดียวกับพบความแตกต่างเชิงคุณภาพในรูปแบบทีเ่ ห็นและวิธกี ารแก้ปญั หาของเด็ก
ซึง่ ถูกระบุวา่ เป็ นนักแก้ปญั หาทีม่ คี วามสามารถสูงและใช้แก้ปญั หามิตสิ มั พันธ์
หลีห่ ยู (เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547: 26; อ้างอิงจาก Liu. 2000: 61 – 10A) ศึกษาเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการวาดภาพและการมองเห็น/
สติปญั ญา ด้านมิตสิ มั พันธ์ของนักเรียนระดับเกรด 3 ของโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตชินชูในประเทศไต้หวัน
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการวาดภาพและ
การมองเห็น/สติปญั ญาด้านมิตสิ มั พันธ์ รวมทัง้ ความคิดสร้างสรรค์ยงั มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ของนักการศึกษาทางศิลปะท้องถิน่ และตัวนักเรียนเอง พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในการตอบ
ตามปจั จัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชุมชนทีอ่ ยู่ อายุ และเวลาทีท่ าํ แบบประเมิน โดยนักเรียน
หญิงเกรด 3 แสดงภาพพจน์ของตัวเองดีกว่า มีความคิดริเริม่ มากกว่า และมีความสามารถในการมองเห็น
ได้ชดั เจนกว่านักเรียนชายเกรด 3 โดยรวม พบว่า นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นตัวเมืองมีความสามารถในการมองเห็น
พร้อมกับมีความคิดริเริม่ ดีกว่านักเรียนทีอ่ ยูช่ านเมือง ในชนบท และพืน้ ทีห่ า่ งไกล พบว่า นักเรียนทีอ่ ยูใ่ น
ชนบทมีความคล่องแคล่วในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการยืดหยุน่ และมีความละเอียด
ลออมากกว่านักเรียนทีอ่ ยูใ่ นตัวเมือง อยูช่ านเมือง และอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล พบว่า นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ห่างไกล มีความสามารถการมองเห็นดีกว่านักเรียนทีอ่ ยูใ่ นตัวเมือง อยูช่ านเมืองและอยูใ่ นชนบท พบว่า
เด็กทีม่ อี ายุ 9 – 12 ปี โดยรวมแล้วจะได้คะแนนสูงกว่าเด็กในเด็กในกลุม่ เดียวกันจากแบบประเมินย่อย
ความคล่องแคล่ว พบว่า เด็กทีท่ าํ แบบประเมินในช่วงบ่ายโดยรวมแล้ว จะได้คะแนนความสามารถ ใน
การมองเห็นสูง และมีความคิดริเริม่ สูงกว่าเด็กทีท่ าํ แบบประเมินในช่วงเช้า

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมโยคะ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมโยคะ มีดงั นี้
2.1.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติ ปัญญาของบรูเนอร์
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของบรูเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั มีสว่ นคล้ายทฤษฎี
ของเพียเจท์ อยูม่ ากเขาเชือ่ ว่า การเรียนรูข้ องเด็กเกิดจากกระบวนการทํางานภายในอินทรีย์ (Organism)
บรูเนอร์ เน้นความสําคัญของสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมซึง่ มีผลต่อความงอกงามทางสติปญั ญาของเด็ก
การนําเอาทฤษฎีของบรูเนอร์ไปใช้ในการจัดกิ จกรรม
1. ทฤษฎีของบรูเนอร์สว่ นคล้ายกับทฤษฎีของเปียเจต์ซง่ึ สนับสนุ นให้ผเู้ รียน
เกิดการค้นพบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูโ้ ดยการกระทํา (Learning by doing) และเน้นความพร้อม
(Readiness)
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2. ทฤษฎีของบรูเนอร์เรือ่ งการจัดระเบียบ เรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างของ
ความรู้ อันจะช่วยให้ผเู้ รียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมกับเนื้อหาใหม่
3. การสอนวิชาพืน้ ฐานบางอย่างให้แก่เด็ก บรูเนอร์ เชื่อว่า พืน้ ฐานวิชาการบางอย่าง
สามารถนํามาจัดเป็ นรูปแบบให้มคี วามยากง่ายสอดคล้องกันความสามารถของผูเ้ รียนแล้ว สามารถทําให้
ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
4. แนวความคิดเกีย่ วกับการหยังรู่ ้ (Intuitive) บรูเนอร์ได้ย้าํ ถึงคุณค่าของการคิด
แบบหยังรู
่ ใ้ นกระบวนการศึกษาคําว่า การคิดแบบหยังรู
่ ้ ตามความหมายคือ เป็ นเทคนิคการหาเหตุผล
ของสติปญั ญา แต่เป็นเทคนิคทีค่ ดิ หลักเกณฑ์ขน้ึ มาโดยปราศจากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ กฎเกณฑ์
หรือสูตรต่างๆ ทีค่ ดิ ขึน้ มาดังกล่าวนัน้ อาจจะเป็ นข้อสรุปทีส่ มเหตุสมผลหรือไม่กไ็ ด้
5. แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจในเรือ่ งนี้ บรูเนอร์ ได้เน้นเกีย่ วกับการจูงใจ หรือ
ความต้องการทีจ่ ะเรียนรูข้ องผูเ้ รียนรวมถึงการทีส่ อนจะเร้าให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจ เขาเชื่อว่า กิจกรรม
ทีใ่ ช้สติปญั ญาจะประสบผลสําเร็จอย่างเต็มทีต่ ่อเมื่อผูเ้ รียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจเท่านัน้ (เยาวพา
เดชะคุปต์. 2542: 60 – 69)
2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเรียนรูข้ องธอร์นไดค์หรือทฤษฎี S– R หรือทฤษฎีการเชือ่ มโยง (Connectionism
Theory) ซึง่ ทฤษฎีทส่ี ร้างขึน้ โดย เอ็ดเวิรด์ แอล ธอร์นไดค์ (Edward, L. Thorndike) นักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาชาวอเมริกนั ธอร์นไดค์เชือ่ ว่า การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ จากการสัมพันธ์เชื่อมโยง หรือพันธะ
(Band or Connection) ระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนอง โดยอาศัยการลองถูกลองผิด (Trial and Error)
จนกว่าจะพบรูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
การนําทฤษฎีของธอร์นไดค์ไปใช้ในการจัดกิ จกรรม
ในการจัดกิจกรรมครูหรือนักการศึกษาสามารถนําแนวคิดของธอร์นไดค์ไปใช้
ได้ดงั นี้
1. การจัดสิง่ เร้าทีจ่ ะกระตุน้ ให้เด็กเกิดการตอบสนอง โดยการสร้างแรงจูงใจ
2. จัดหาอุปกรณ์ทเ่ี ร้า และน่าสนใจ
3. ให้เด็กได้มโี อกาสฝึกปฏิบตั ซิ ้าํ ๆ บ่อยๆ
4. การฝึกปฏิบตั ไิ ม่ควรกระทํานานๆ จนเด็กรูส้ กึ จําเจหรือเกิดความเบือ่ หน่าย
ทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวคิ ดในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
1. ทฤษฎีการเรียนรูข้ องธอร์นไดค์ (Thorndike’s Law of Learning) ซึง่ เน้น
การเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ ด้วยกฎ 3 ประการ ได้แก่
1.1 กฎของความพร้อม (Law of Feading) การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่
เด็กมีความพร้อมทัง้ กายและใจ เกีย่ วกับร่างกาย (Physical) เป็ นการเตรียมพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อ
และระบบประสาท ให้สมั พันธ์กนั (Co-Ordination) เพือ่ การฝึ กทักษเกีย่ วกับทางจิตใจ (Mental) เป็ น
ความพร้อมทางด้านสมองหรือสติปญั ญา ควรคํานึงถึงความพร้อมในวัยต่างๆ ด้วยว่า มีความแตกต่างกัน
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อย่างไร เมือ่ เด็กมีความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ยี งิ่ ขึน้ ถือเป็ น
เรือ่ งสําคัญในการสอนมากทีเดียว
1.2 กฎของผล (Law of Effects) การเรียนรูข้ องเด็กจะดีขน้ึ ถ้าผลของการกระทํา
นัน้ เป็ นไปในทางบวกหรือทางทีด่ ี ซึง่ จะทําให้เด็กเกิดความสนใจเด็กมีทกั ษะ (ทําได้) แสดงว่า เด็กมี
สัมฤทธิ ์ผล (Achievement) คือ ความสนุ กสนาน ความพึงพอใจ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผลของการกระทํา
นัน้ ไม่ดี เป็ นกฎทีเ่ กีย่ วกับการให้รางวัลไม่ควรจะทําโทษหรือตําหนิ ครูอาจทําได้เหมือนกันแต่ตอ้ งบอก
เหตุผลว่า ทําไม เพราะเหตุใดด้วย มิฉะนัน้ จะเกิดปญั หายิง่ ขึน้
1.3 กฎของการฝึ กหัด (Law of Ecescise) การเรียนรูจ้ ะดีขน้ึ ถ้าได้มกี ารฝึกหัด
กฎนี้จะจําเป็ นอย่างยิง่ และการฝึกหัดจะต้องทําด้วยวิธกี ารทีถ่ กู ต้อง จึงจะช่วยส่งเสริมการเรียนรูท้ ด่ี ี
(เชาวลิต ภาคภูม.ิ 2532: 109 – 110)
ั
2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญญาของเพี
ยเจท์ (Piaget’s Cognitive Theory)
เพียเจท์ จะเน้นกระบวนการทํางานภายในตัวผูเ้ รียนมากกว่าสิง่ เร้าทีม่ ากระตุน้ ผูเ้ รียนสิง่ ทีม่ ากระตุน้ นัน้
ควรอยูใ่ นระดับทีว่ ุฒภิ าวะของเด็กจะสามารถเข้าถึงโดยทีก่ ระบวนการขยายโครงสร้างกับการปรับเข้าสู่
โครงสร้าง จะทํางานร่วมกันตลอดเวลาเพือ่ ช่วยรักษาความสมดุ (Equilibrium) และผลจากการทํางาน
ของกระบวนการดังกล่าวจะเกิดเป็ นโครงสร้าง (Schema) ขึน้ ในสมองโครงสร้างต่างๆ จะพัฒนาขึน้ ตาม
ระดับอายุ พัฒนาการจะเป็นไปตามลําดับขัน้ จะข้ามขัน้ ได้ แต่อตั ราของการพัฒนาการอาจจะแตกต่างกัน
ในตัวเด็กแต่ละคน (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 65; อ้างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2522: 4)
สรุปทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเคลื่อนไหวเชิงโยคะ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ เด็กมีความพร้อม
ทัง้ กายและใจ เกีย่ วกับร่างกาย ความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ทางสติปญั ญาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ได้แก่ กฎของผล กฎของการฝึ กหัด จะพัฒนาขึน้ ตามระดับอายุพฒ
ั นาการจะ
เป็ นไปตามลําดับขันจะข้
้ ามขันได้
้
2.2 ความหมายและองค์ประกอบของโยคะ
โยคะเป็ นศาสตร์สาขาหนึ่งทีม่ ตี น้ กําเนิดมาจากอินเดียเมือ่ หลายพันปีก่อน โยคะมีรากศัพท์
มาจากภาษาสันสกฤตว่า ยุจ (Yuj) แปลว่า การรวม (Yoke or Union) ซึง่ หมายถึง การรวมกาย (Body)
จิต (Mind) และวิญญาณ (Soul) ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้อกี นัยหนึ่งก็คอื การสร้างสมดุล
ระหว่างร่างกาย จิตใจและวิญญาณ เป็ นกระบวนการเชือ่ มโยงร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน โดยอาศัย
การฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าต่างๆ ตามแบบของโยคะซึง่ เรียกว่า อาสนะ (Asana) มีการฝึกควบคุม
ลมหายใจทีเ่ รียกว่า ปราณ (Pranayama) และฝึกจิตให้จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ซึง่ เรียกว่า สมาธิ
(Meditation) (สาลี่ สุภาภรณ์. 2545: 4)
พระธรรมสาโร (สาลี่ สุภาภรณ์. 2546ก: 7; อ้างอิงจาก Dhammasaro. 2000. Yoga
Why? Why Yoga?) กล่าวว่า โยคะเป็ นการฝึกสมาธิและการสอนโยคะก็คอื การสอนสมาธิ เพราะการฝึก
สมาธิ การนัง่ นอน ยืน เดิน และกําหนดลมหายใจ ในทํานองเดียวกัน การฝึกโยคะ คือ การฝึกเคลือ่ นไหว
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ร่างกายในท่ายืน เดิน นั ่งหรือนอนควบคูก่ บั การฝึกลมหายใจ หลายคนคิดว่าการฝึ กโยคะคือ การออกกําลังกาย
และสมาธิ ซึง่ เป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง เนื่องจากโยคะมีการปฏิบตั ทิ ่า และควบคุมจิตให้มสี มาธิจดจ่อ
อยูก่ บั ลมหายใจเข้าและออก เป็ นผลให้จติ ใจสงบและผ่อนคลาย ผูท้ ฝ่ี ึกโยคะแล้วคุยกันแสดงว่า ยังไม่ม ี
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพราะแสดงว่า จิตหรือความคิดยังไม่ได้อยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก แต่วนเวียนคิด
แต่ในเรือ่ งทีค่ ุยกันซึง่ ไม่ใช่การฝึ กโยคะทีถ่ ูกต้อง
แพทย์พงษ์ วรพงศ์พเิ ชษฐ (2542: 7) ให้ความหมายของโยคะว่า หมายถึง การกระทํา
การลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ถงึ จุดมุง่ หมาย คือ โมกษะ ความหลุดพ้นจากทุกข์ นอกจากนี้ความหมายของ
โยคะตามหลักของท่านปตัญจลี ยังหมายถึง วิรยิ ะ ความพากเพียร เพือ่ ให้จติ หลุดพ้น เพราะตามหลัก
ปรัชญาโยคะเชือ่ ว่า จิตโดยสภาพของมันไม่อยูน่ ิ่ง กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาให้อยูก่ บั ทีไ่ ด้ยาก และ
มักคิดฟุ้งซ่านไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา ซึง่ วิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะดับอาการดังกล่าวของจิตได้ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวของโยคะนั ่นเอง
จึงสรุปได้วา่ โยคะ หมายถึง การรวม (Union) กาย คือ ร่างกาย จิต คือ ความคิด และวิญญาณ
คือ สติ ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่าต่างๆ ตามแบบของโยคะ มี
การฝึกปราณ เพือ่ ให้จติ จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ดังนัน้ การฝึกโยคะจึงทําให้ผฝู้ ึกมีสุขภาพดีขน้ึ
โยคะมีตน้ กําเนิดมาจากอินเดีย และมีองค์ประกอบในการฝึ ก 8 ประการ (Scott. 2000: 14 – 17;
Sivananda Yoga Center. 2000: 19; สาลี่ สุภาภรณ์. 2546ข: 5 – 6) คือ ยะมะ นิยะมะ อาสนะ
พรานายามะ พรายาหาระ ธารนะ ธยานะ และสมาธิ
1. ยะมะ คือ ศีลธรรมและจริยธรรม ซึง่ ถือเป็ นสากลของสังคม ทําให้คนในสังคมอยู่กนั
อย่างสงบสุข องค์ประกอบของยะมะ คือ การไม่ก่อความรุนแรง ไม่ทาํ ร้ายผูอ้ ่นื การไม่พดู ปด คิดและ
พูดในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและดีงาม ความไม่อยากได้ของผูอ้ ่นื การไม่ลกั ขโมย การทําหน้าทีข่ องตนเอง อย่าง
เต็มความสามารถ การไม่สะสมสิง่ ทีเ่ กินความจําเป็ นและการมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย
2. นิยะมะ คือ ความมีวนิ ยั แห่งตนเอง ได้แก่ การรักษาร่างกายให้สะอาด การรูจ้ กั พอใจ
ในสิง่ ทีต่ นเองมีอยู่ การพยายามควบคุมกาย วาจาและใจ ให้คดิ และกระทําในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง การศึกษา
เรือ่ งเกีย่ วกับตนเองให้สามารถแก้ไขเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การฝึกปฏิบตั ิ เพือ่ ลดความโลภ โกรธ
หลง ด้วยการเชือ่ ในคุณความดี
3. อาสนะ คือ ท่าโยคะ เป็ นท่าในการบริหารกาย เป็ นการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพือ่
กระตุน้ การทํางานของระบบประสาทและต่อมต่างๆ
4. พรานายามะหรือปราณ คือ การฝึกลมหายใจอย่างเป็ นระบบ องค์ประกอบหลักของ
การฝึกหายใจ คือ การหายใจเข้า หายใจออก และการกลัน้ ลมหายใจ
5. พรายาหาระ คือ การควบคุมความรูส้ กึ การสํารวมอินทรีย์ ควบคุมความอยากได้
อยากมี อยากเป็ นทีม่ ากเกินความพอดี
6. ธารนะ คือ ความนิ่ง จดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีก่ ําลังปฏิบตั อิ ยู่ กายและจิตนิ่ง ไม่คดิ ฟุ้งซ่าน
ขณะอยูใ่ นท่าโยคะ
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7. ธยานะ คือ จิตทีเ่ พ่งจนเกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง จนทําให้รา่ งกายและจิตใจรวมเป็ น
หนึ่งเดียวกัน

8. สมาธิ คือ เป้าหมายสูงสุดของการฝึ กโยคะ เมือ่ มีสมาธิจะทําให้รา่ งกายอยูใ่ นสภาวะพัก
สงบนิ่ง สมดุลและเกิดความเยือกเย็นอย่างแท้จริง
2.3 ประโยชน์ ของการฝึ กโยคะ
โยคะมีประโยชน์นานัปการ ขึน้ อยูก่ บั เป้าหมายและวิธกี ารฝึ กของแต่ละคน ฉะนัน้ ผลทีไ่ ด้
ต่อสุขภาพย่อมแตกต่างกัน มีผกู้ ล่าวถึงประโยชน์ของโยคะไว้หลายประการ โยคะเป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อย่างช้าๆ มีการฝึกควบคุมจิตและมุง่ เน้นไปทีล่ มหายใจเข้าออก จึงทําให้ผฝู้ ึ กมีสติรตู้ วั ตลอดเวลา นอกจากนัน้
ยังช่วยพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือดให้ทาํ งานดีขน้ึ ตลอดจนความยืดหยุน่ และความแข็งแรงก็เพิม่ ขึน้
อีกด้วย
สาลี่ สุภาภรณ์ (2546ข: 9 – 10) กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของการฝึกโยคะไว้ 11 ประการ
คือ (1) ทําให้เลือดไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกายดีขน้ึ (2) เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั ข้อต่อต่างๆ เช่น
ข้อไหล่ สะโพก เป็ นต้น (3) ผ่อนคลายความตึงเครียด (4) ช่วยแก้ไขทรวดทรง (Posture) ให้ดดู ขี น้ึ
(5) ช่วยให้สมาธิดขี น้ึ (6) บรรเทาอาการปวดเมือ่ ยทีเ่ กิดจากการเล่นกีฬาหรือการทํางานในชีวติ ประจําวัน
(7) ลดอาการปวดประจําเดือน (8) มีผลในทางบําบัดรักษาโรคต่างๆ ทีม่ สี าเหตุมาจากความเครียด
(9) เพิม่ ความสามารถในการทรงตัว (10) เพิม่ ความมีสติสมั ปชัญญะ (Awareness) และ (11) ทําให้ใจ
เย็นลง
แบสทิลเลย์ และ กิลล์บอดี้ (Bastille; & Gill-Body. 2004: Online) กล่าวว่า การบําบัด
ด้วยโยคะเป็ นการประยุกต์โยคะสําหรับประโยชน์ทางด้านสุขภาพ โดยใช้แนวคิดของโยคะร่วมกับการแพทย์
ตะวันตกและความรูด้ า้ นจิตใจ เช่น การใช้ความมีสติของร่างกาย การหายใจ ท่าทางการการฝึ กโยคะ
เอกไชย พรรณเชษฐ์ (2538: 198-203) สรุปผลของการฝึกโยคะไว้ 2 ด้าน คือ
1. ผลที่มีต่อด้านร่างกาย
1.1 ทําให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่างๆ มีความยืดหยุน่ และมีความแข็งแรงเพิม่ มากขึน้
1.2 ทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เนื่องจากการฝึ กโยคะ ทําให้การหดและการยืด
ของกล้ามเนื้อเป็ นไปด้วยดี การไหลเวียนของโลหิตมาหล่อเลีย้ งกล้ามเนื้อมากขึน้ ช่วยให้กรดแลคติก
(Lactic acid) ทีส่ ะสมอยูใ่ นกล้ามเนื้อถูกขจัดออกไปอย่างรวดเร็ว
1.3 ช่วยให้อาการข้อติดต่างๆ ลดลงทําให้กระดูกแข็งแรงโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง
มีความยืดหยุน่ และแข็งแรงมากขึน้
1.4 ทําให้อวัยวะภายในมีความแข็งแรง ทําหน้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของกระเพาะอาหาร และลําไส้ทาํ การขับถ่ายของเสียเป็ นไปโดยสะดวก เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบนํ้าย่อย
ป้องกันอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และอาการท้องผูกได้เป็ นอย่างดี
1.5 ทําให้ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบนํ้าเหลืองทํางานได้ดขี น้ึ ลดภาวะใน
การสูบฉีดของหัวใจ
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1.6 ทําให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง การหายใจเข้าออกช้าๆ
ทําให้ปอดได้รบั ออกซิเจน และถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพิม่ อัตราการเผาผลาญ
อาหารให้เป็ นพลังงานเพิม่ มากขึน้
1.7 ทําให้สุขภาพดีขน้ึ และยังช่วยรักษาอาการของโรคต่างๆ เช่น โรคกระเพาะ
โรคหวัด โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับข้อติดต่างๆ โรคหัวใจ โรคปวดหลัง
เป็ นต้น
1.8 ทําให้ร่างกายกระปรีก้ ระเปร่า กระฉับกระเฉงเต็มไปด้วยพลัง จิตใจแจ่มใส
มีความคล่องแคล่วว่องไว ระบบประสาทสัมผัสดีขน้ึ การเรียนรูใ้ นด้านทักษะและกลไกเพิม่ ขึน้
2. ผลที่มีต่อจิ ตใจ
2.1 ช่วยกระตุน้ ระบบประสาทและต่อมไร้ทอ่ ต่างๆ ให้ทาํ หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และจะส่งผลถึงการรับรู้ ความจํา ความคิด การพูด การสือ่ สาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว
มากขึน้ ความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวทางด้านจิตใจดีขน้ึ
2.2 ช่วยกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัตใิ นการตอสนองต่อสิง่ เร้าให้ดยี งิ่ ขึน้ เมือ่
เกิดความเครียดจะสามารถปรับตัวให้คนื กลับไปสูส่ ภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว ทําให้อาการเฉื่อยชาเซื่องซึม
หายไป ทําให้จติ ใจเข้มแข็ง จิตใจปราศจากสิง่ รบกวนทีท่ าํ ให้เกิดอาการฟุ้งซ่าน เหงา เศร้าซึม และ
ความเครียดของจิตใจหมดไป
2.3 ช่วยให้การพัฒนาทางด้านจิตใจมันคง
่ ตื่นตัว และทําให้เกิดสมาธิ ผลการศึกษา
สรุปแนวคิดและประสบการณ์ดา้ นการฝึ กโยคะ คือ ประการแรก จุดมุ่งหมายในการออกกําลังกาย และ
ฝึกโยคะ คือ เพื่อให้มสี ุขภาพดี ประการทีส่ อง โยคะเป็ นกิจกรรมทีฝ่ ึ กได้ทุกเพศ ทุกวัย ประการทีส่ าม
ประโยชน์ของการฝึ กโยคะ ได้แก่ ทําให้มคี วามยืดหยุน่ ดีขน้ึ สมาธิดขี น้ึ การหายใจดีขน้ึ การไหลเวียน
เลือดดีขน้ึ อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกายลดลง ตลอดจนช่วยให้รา่ งกายและจิตใจผ่อนคลายเป็นผลให้เกิด
สมาธิเร็วขึน้
2.4 ประเภทของโยคะ
ปจั จุบนั เป็ นการยากทีจ่ ะจําแนกว่าโยคะมีกป่ี ระเภท ทัง้ นี้เพราะโยคะแบบเดียวกันอาจมี
การเรียกชื่อหลากหลาย ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หะธะโยคะ ผูฝ้ ึ กบางกลุ่มเรียกชื่อเสียใหม่วา่ โยคะ
อาสนะ โยคะสุตระ รามะโยคะ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าจะสรุปชนิดของโยคะทีฝ่ ึกกันแพร่หลายทัวๆ
่ ไป
ทัง้ ในเมืองไทยและทีอ่ ่นื ๆ ก็ได้แก่ หะธะโยคะ ไอเยนกะโยคะ คุณดาลินีโยคะ อัสตังกะโยคะ บิกรัม หรือ
บิแกรมโยคะ ตันเถียนโยคะ และ โยคะลาทิส (สาลี่ สุภาภรณ์. 2545: 2) ดังนี้
1. หะธะ (หะฐะ) โยคะ เป็ นโยคะทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง และฝึกฝนกัน
มาแต่ดงั ้ เดิมในประเทศอินเดีย รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย การฝึกหะธะโยคะ ผูฝ้ ึ กส่วนใหญ่จะทําท่าโยคะ
โดยไม่มอี ุปกรณ์ชว่ ย ดังนัน้ ผูท้ ม่ี ที งั ้ ความยืดหยุน่ และความแข็งแรงของร่างกายทีด่ กี จ็ ะประสบความสําเร็จ
ในการฝึกโยคะแบบนี้ได้ไม่ยาก ท่านมัสการพระอาทิตย์ ซึง่ เป็ นท่าชุด ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องกัน 12 ท่า
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นับว่าเป็ นท่าทีน่ ิยมฝึกกันในกลุ่มผูฝ้ ึกหะธะโยคะ โดยมีการทําท่านี้ซ้าํ ๆ กัน จํานวนหลายเทีย่ ว กล่าว
ได้ว่า ในกลุ่มผูฝ้ ึกหะธะโยคะเองก็มคี วามแตกต่างกันในเรือ่ งของวิธกี ารฝึกและการเลือกท่า
2. ไอเยนกะโยคะ พัฒนามาจากหะธะโยคะและคิดค้นขึน้ โดย ไอเยนกะ บี เค เอส
(Iyengar, B.K.S) เป็ นโยคะสไตล์หนึ่งทีเ่ น้นในเรือ่ งการจัดท่า การจัดแนวการกระจายนํ้าหนักอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (Alignment) เพือ่ ให้ผฝู้ ึ กได้ประโยชน์สงู สุดจากการฝึ กท่าต่างๆ และฝึกด้วยความปลอดภัย
โยคะ ตามแนวไอเยนกะ โยคะจะมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึก (Props) เช่น เข็มขัดโยคะ ผนังห้อง เก้าอี้
หมอนรอง เป็ นต้น ทําให้ผทู้ ร่ี า่ งกายมีปญั หา เช่น บาดเจ็บหรือขาดความยืดหยุน่ สามารถปฏิบตั ทิ า่
ได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผูท้ ข่ี าดความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อหลังส่วนเอว
เมือ่ ทําท่านังก้
่ มตัว มือจะจับไม่ถงึ ปลายเท้า จึงต้องใช้เข็มขัดโยคะเกีย่ วทีป่ ลายเท้าเพือ่ ไม่ให้เข่างอ แล้ว
จึงก้มลําตัวเท่าทีท่ าํ ได้ อุปกรณ์การฝึ กจะช่วยให้ผฝู้ ึกปรับท่าให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
ทําให้ฝึกท่าต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
3. คุณดาลินีโยคะ เป็ นโยคะทีม่ เี ป้าหมายในการฝึกเพือ่ กระตุน้ พลังปราณทีบ่ ริเวณ
จักระ (Chakra) ทัง้ 7 แห่ง เพือ่ ให้พลังปราณไหลเวียนทัวร่
่ างกายโดยไม่ตดิ ขัด จักระ เป็ นศูนย์รวม
ของพลัง ตําแหน่งของจักระทัง้ 7 เรียงจากส่วนล่างของร่างกายขึน้ ไปยังส่วนบนตามลําดับ คือ (1) จักระฐาน
(อยูบ่ ริเวณรูทวาร) (2) จักระก้น (อยูท่ บ่ี ริเวณก้นต่อกับเอวและทีอ่ วัยวะเพศ) (3) จักระสะดือ (อยูท่ ส่ี ะดือ)
(4) จักระหัวใจ (อยูท่ ห่ี น้าอก) (5) จักระคอ (อยูด่ า้ นหน้าของคอ) (6) จักระตาทีส่ าม (อยูร่ ะหว่างคิว้ )
และ (7) จักระมงกุฎ (อยูส่ ว่ นบนของกะโหลกศีรษะ) เป้าหมายในการฝึกคุณดาลินี ก็เพือ่ กระตุน้ พลัง
ปราณตามจักระต่างๆ นอกจากนัน้ ในการฝึกจะมีการเปล่งเสียงคล้ายเสียงสวดเป็ นภาษาสันสกฤต ซึง่
เรียกว่า มันตรา หรือมนตรา และมีการฝึกหายใจแบบไฟ (Fire Breathing) สลับไปกับการหายใจตามปกติ
เพือ่ เป็ นการกระตุน้ พลังปราณให้ไหลเวียนได้ดี ไม่ตดิ ขัดอยูท่ จ่ี ุดใดจุดหนึ่งของ ร่างกาย โยคะทีเ่ รียกว่า
สหัจจะโยคะก็เป็ นการฝึกแนวคุณดาลินี คือ มีการกระตุน้ พลังปราณตามจักระต่างๆ ในร่างกาย
4. อัสตังกะโยคะ เป็ นโยคะ ซึง่ มีตน้ กําเนิดมาจากอินเดียเหมือนโยคะแบบอืน่ ๆ ครู
ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่โยคะแนวนี้ คือ ศรี ปฐพี จอยส์ (Shri, K. Pattabhi Jois) การฝึกท่าโยคะ
ตามแนวอัสตังกะ จะมีการนําท่ามาผสมกันอย่างกลมกลืนและปฏิบตั ติ ่อเนื่องกันไป หรือเรียกว่า วินยัสสะ
(Vinyasa) การหายใจจะต้องสอดคล้องกับท่าทีจ่ ะปฏิบตั ิ เพือ่ ควบคุมจิตให้จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก
มีการฝึกหายใจแบบอุชายี (Ujjayi) ซึง่ จัดว่า เป็ นปราณหรือการควบคุมลมหายใจแบบหนึ่ง การฝึกมี
ท่านมัสการพระอาทิตย์สองแบบ คือ ชุดเอ และชุดบี (Sun Salutation A and B) อัสตังกะโยคะ เป็ น
โยคะทีไ่ ด้รบั ความนิยมในหมูว่ ยั รุน่ และผูท้ ม่ี รี า่ งกายแข็งแรง เพราะการเชื่อมต่อท่าบางครัง้ จะมีการกระโดด
ทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงไม่เหมาะกับผูท้ ส่ี ภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เพราะจะทําให้
ผูฝ้ ึ กรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยมากเกินไป และอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บตามมา
5. บิแกรมโยคะ หรือโยคะร้อน เป็ นโยคะทีค่ ดิ ค้นโดย บิแกรม เชาดูรยี ์ (Bikram,
Choudhury) การฝึกจะกระทําในห้องทีม่ อี ุณหภูมปิ ระมาณ 37 – 38 องศาเซลเซียส ซึง่ ร้อนพอๆ กับ
อุณหภูมริ า่ งกาย ท่าทีใ่ ช้ฝึกมีทงั ้ หมด 26 ท่า คือ มีท่าโยคะ 24 ท่ากับลมปราณอีก 2 แบบ รวมเป็ น
26 ท่า การเริม่ ต้นฝึกทุกครัง้ จะเริม่ ด้วยการฝึกปราณเป็ นชุด (Pranayama Series) ในท่ายืน และจบ
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การฝึกด้วยปราณแบบกาปาลพาติ (Kapalbhati) ในท่านั ่งคุกเข่าทับบนส้นเท้า ท่าทัง้ 26 นี้ จะต้องเล่น
เรียงลําดับเดิมเสมอ และทําซํ้าท่าละ 2 ครัง้ รวมเวลาในการฝึ กทัง้ 26 ท่า ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที
ท่าโยคะแบบบิแกรม ประมาณครึง่ หนึ่งเป็ นท่ายืน ซึง่ ผูฝ้ ึกมักจะรูส้ กึ เหนื่อยมากกว่าท่านังหรื
่ อนอน ประกอบ
กับการฝึกในห้องร้อน ทําให้ผฝู้ ึ กเสียเหงือ่ เป็ นจํานวนมาก ผูท้ ร่ี ่างกายมีปญั หากับความร้อนหรือไม่
สามารถปรับตัวฝึกในห้องร้อนได้ จะเกิดอาการเวียนศีรษะหรืออึดอัดหายใจไม่สะดวก ผูท้ จ่ี ะฝึกโยคะ
แบบนี้ จะต้องพิจารณาสุขภาพของตนเองด้วยว่าร่างกายทนความร้อนได้เป็ นเวลาชัวโมงครึ
่
ง่ หรือไม่
ถ้าฝึกไม่ไหวก็ไม่ควรฝืน ปจั จุบนั ในเมืองไทยมีศนู ย์ฝึกโยคะร้อนอยูห่ ลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ตันเถียนโยคะ คือ โยคะผสมกับไท้จี๋ เพือ่ ช่วยให้ผฝู้ ึกได้หายใจเข้าออกเป็ นจังหวะ
ช้าๆ และหายใจลึกกว่าการหายใจตามปกติ เป็ นโยคะทีค่ ดิ ค้นและทดลองฝึกโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สาลี่
สุภาภรณ์ เป้าหมายหลัก ก็เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียนของพลังชีวติ ซึง่ ศัพท์ทางไท้จเี๋ รียกว่าพลังชิ (Chi)
แต่ศพั ท์ทางโยคะเรียกว่า พลังปราณ (Prana) เป็ นผลให้พลังชีวติ (ชิหรือปราณ) ไหลเวียนได้ดไี ม่ตดิ ขัด
ท่าไท้จที๋ ใ่ี ช้ในการฝึ กโยคะแบบตันเถียนนี้ มีทงั ้ หมด 20 ท่าด้วยกัน เป็ นท่าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ไม่ยากและผูฝ้ ึก
สามารถหายใจได้ลกึ กว่าการหายใจปกติ เช่น ท่านกกระพือปีก เป็ นต้น
7. โยคะลาทิส คือ โยคะผสมกับพิลาทิส สําหรับพิลาทิสนัน้ เพิง่ คิดค้นเมือ่ ประมาณ
90 ปีมานี้เอง โดยโจเซฟ พิลาทิส ชาวเยอรมัน ท่าออกกําลังกายทีเ่ รียกว่า พิลาทิสนัน้ เป็ นท่าการเคลือ่ นไหว
ผสมผสานกับการฝึกหายใจ ท่าจํานวนมากมีสว่ นคล้ายกับท่าโยคะ ผูท้ ฝ่ี ึกโยคะรุน่ ใหม่ซง่ึ มีประสบการณ์
ทัง้ ในการฝึ กโยคะและพิลาทิส จึงได้นําโยคะมาผสมผสานกับพิลาทิส และเรียกชื่อใหม่วา่ โยคะลาทิส
ในการฝึกโยคะลาทิสจะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องค่อนข้างมาก ผูท้ ฝ่ี ึกจึงมีกล้ามเนื้อหน้าท้อง
และหลังทีก่ ระชับสวยงามได้สดั ส่วน
2.5 ขัน้ ตอนการฝึ กโยคะ
การฝึกโยคะประกอบด้วยขัน้ ตอนในภารฝึ ก 2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 การอบอุ่นร่างกายในการออกกําลังกายทุกครัง้ จําเป็ นต้องอบอุ่นร่างกายให้ร่างกาย
มีความพร้อม เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บขณะออกกําลังกาย ในการฝึกโยคะก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะ
อบอุน่ ร่างกายแบบทัวไปแล้
่
ว ในการฝึก ท่าสุรยิ นมัสการ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) ซึง่ เป็ นอาสนะท่าแรก
ก่อนการปฏิบตั อิ าสนะอื่นๆ ท่าไหว้พระอาทิตย์เป็ นอาสนะทีบ่ ริหารกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตัง้ แต่สว่ นคอลงไปถึงส่วนขา ทําให้กล้ามเนื้อและเอ็นได้เคลือ่ นไหวและยึดออก ทําให้การปฏิบตั อิ าสนะ
ในท่าอื่นๆ ง่ายยิง่ ขึน้ (อเนก ยุวจิตติ. 2532: 44) อีกทัง้ การกําหนดลมหายใจเข้าออกในขณะทีเ่ คลือ่ นไหว
เพือ่ ใช้ในการควบคุมการไหลเวียนของโลหิตให้ดขี น้ึ จะช่วยเพิม่ ออกซิเจนให้แก่ร่างกาย ทําให้มผี ลต่อ
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ทอ่ ท่าสุรยิ นมัสการประกอบด้วยท่าต่อเนื่อง 12 ท่าด้วยกัน
ขัน้ ที่ 2 การปฏิบตั อิ าสนะ ท่าทีใ่ ช้ในการปฏิบตั อิ าสนะในขัน้ นี้จะประกอบไปด้วยท่าต่างๆ
ทีท่ าํ ให้รา่ งกายทุกส่วนมีความแข็งแรงมากขึน้ เพิม่ การไหลเวียนของโลหิตไปยังส่วนต่างๆ เป็ นการเพิม่
ออกซิเจนให้แก่เซลส์ กระตุน้ การทํางานของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ให้สามารถควบคุมระดับฮอร์โมน
ภายในร่างกายได้อย่างสมดุล และช่วยให้ต่อมไร้ทอ่ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ละเอียด ศิลาน้อย.
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2529: 22) เช่น ท่าสรรวางคาสนะ (ท่ายืนด้วยไหล่) จะมีผลต่อต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์
อาสนะนี้ จะทําให้กล้ามเนื้อคอจะถูกกดจนหดตัวด้วยคางทําให้เลือดถูกบีบออกจากต่อมไทรอยด์ อาสนะนี้
จะทําให้กล้ามเนื้อคอ จะถูกกดจนหดตัวด้วยคางทําให้เลือกถูกบีบออกจากต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์
ในขณะทีท่ า่ มัศยาพุทรา (ท่าปลา) จะทําให้ต่อมทัง้ สองยืดตัวออกทําให้เลือดไหลเข้าไปเลีย้ งต่อมทัง้ สอง
นี้ อย่างเต็มที่ ซึง่ การประกอบท่าทัง้ สองนี้เข้าด้วยกันจะเป็ นการนวดและกระตุน้ ต่อมทัง้ สองให้ทาํ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ นอกจากอาสนะต่างๆ จะมีผลต่อต่อมไร้ทอ่ แล้ว ยังมีผลโดยตรง
ต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วย เช่น หัวใจ เส้นโลหิต ปอด ต่อมทอนซิล หู ตา ตับ ไต กระดูก สันหลัง
ท้อง สมอง ลําไส้ เป็ นต้น
ข้อปฏิ บตั ิ ในการปฏิ บตั ิ อาสนะ
1. ควรปฏิบตั อิ าสนะในบริเวณทีส่ ะอาดและสงบปราศจากการรบกวนของแมลง และ
มีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. ควรปฏิบตั อิ าสนะบนพืน้ ทีอ่ ่อนนุ่ม เช่น บนผืนผ้าห่มบนพืน้ ห้อง ไม่ควรปฏิบตั ิ
อาสนะบนพืน้ ทีแ่ ข็งหรือขรุขระ
3. ก่อนการปฏิบตั อิ าสนะควรขับถ่ายอุจจาระ ปสั สาวะให้เรียบร้อย
4. ถ้าอาบนํ้าก่อนจะทําให้ปฏิบตั อิ าสนะได้งา่ ยขึน้ และควรอาบนํ้าหลังปฏิบตั อิ าสนะ
15 นาที
5. ควรปฏิบตั อิ าสนะขณะทีท่ อ้ งว่าง หรือดื่มนมหรือเครือ่ งดืม่ อื่นๆ เป็ นการรองท้อง
หรือปฏิบตั หิ ลังอาหารมือ้ เบาๆ 1 – 4 ชัวโมง
่
ควรรับประทานอาหารหลังการปฏิบตั อิ าสนะครึง่ ชัวโมง
่
ล่วงไปแล้ว
6. เวลาทีเ่ หมาะต่อการปฏิบตั อิ าสนะคือเวลาเช้าตรูแ่ ละหัวคํ่า
7. ในการปฏิบตั อิ าสนะควรหายใจทางจมูกเท่านัน้ และอย่ากลัน้ หายใจ
8. ควรลืมตาขณะปฏิบตั อิ าสนะเพือ่ จะได้สงั เกตข้อบกพร่องต่างๆ
9. ในขณะปฏิบตั อิ าสนะควรเคลือ่ นไหวเฉพาะร่างกายเท่านัน้ จิตใจควรสงบนิ่งและ
ตื่นตัว
10. หลังการปฏิบตั อิ าสนะทุกครัง้ ควรจบลงด้วยท่าศพเป็ นเวลา 10 – 15 นาที
11. สําหรับสตรีควรงดเว้นการปฏิบตั อิ าสนะต่างๆ ในระยะมีประจําเดือน
12. ในระยะ 3 เดือนแรกของการตัง้ ครรภ์ ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ทุกท่า โดยเฉพาะ
ท่าผีเสือ้ ชานุ ศรี ษะสนะ (ท่าศีรษะแตะเข่า) ปฏิบตั จิ นกระทังถึ
่ งคลอดได้ เพราะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณ
อุง้ เชิงกรานและกล้ามเนื้อบริเวณหลังกระเบนเหน็บแข็งแรง
13. ควรงดเว้นการปฏิบตั อิ าสนะต่างๆ หลังการคลอด 1 เดือน
14. ผูท้ เ่ี ป็ นโรคความดันสูง หรือมีการวิงเวียนศีรษะไม่ควรเริม่ ด้วยการใช้ทา่ ยืนด้วย
ศีรษะ และท่ายืนด้วยไหล่ ควรใช้ทา่ ปจั ฉิโมทานอาสนะ ท่านกกระสาก่อนแล้วจึงปฏิบตั ทิ า่ ยืนด้วยศีรษะ
และท่ายืนด้วยไหล่ ตามด้วยท่าปจั ฉิโมทานอาสนะ ท่านกกระสาอีกตามลําดับ
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15. สําหรับผูท้ เ่ี ป็ นโรคหูน้ําหนวก หรือมีหนองในช่องหูและผูท้ ม่ี จี อรับภาพของตา
อยูผ่ ดิ ตําแหน่ง ไม่ควรปฏิบตั อิ าสนะทีก่ ลับศีรษะลง
2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมโยคะ
งานวิ จยั ในประเทศ
สุรยี ์ อรรถกร (2538: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาผลการฝึ กความอ่อนตัวทีม่ ตี ่อการยืน
กระโดดไกล กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสายนํ้าผึง้ กรุงเทพมหานคร จํานวน
40 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Sampling) แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ
20 คน คือ กลุม่ ควบคุม ฝึกกระโดดไกลเพียงอย่างเดียว กลุม่ ทดลองฝึกกระโดดไกลควบคูก่ บั ความอ่อนตัว
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ครัง้ ละ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที ใช้แบบทดสอบ
ของจาสา (JASA) และทําการทดสอบยืนกระโดดไกลทัง้ ก่อนการฝึกและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6
และ 8 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการยืนกระโดดไกล
ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ไวโรจน์ สิงห์ไกรภพ (2539: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาผลการออกกําลังกายด้วยไท้เก็ก
ทีม่ ตี ่อองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายของหญิงสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีอายุ 60 ปีขน้ึ ไป จํานวน 30 คน ทําการฝึ กไท้เก็ก 8 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน คือ วันจันทร์
ถึงศุกร์เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบเปรียบเทียบก่อนการฝึกและหลังจากฝึกแล้ว นอกจากนัน้ ทําการทดสอบ
นํ้าหนักร่างกาย อัตราการเต้นของชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต ความจุปอด เปอร์เซ็นต์ไขมัน ความอ่อนตัว
และความสามารถในการงอเข่า นําข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า อัตราการเต้นของชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต ความจุปอด เปอร์เซ็นต์ ไขมัน นํ้าหนัก
ร่างกาย ความอ่อนตัว และความสามารถในการงอเข่า มีความแตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการฝึก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จินตนา ประเสริฐศรี (2541: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาผลการฝึ กความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพกในนักกีฬายิมนาสติกของนักเรียนทีส่ มัครเข้าเรียนยิมนาสติกลีลา โรงเรียนเพชรอุษานาฏลีลา
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 7 – 9 ปี โดยหาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทัง้ ก่อนและหลังการฝึ ก ผลการวิจยั
สรุปว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความอ่อนตัว ทีข่ อ้ สะโพกด้านหน้า
ก่อนการฝึกเท่ากับ 112.73 และ 13.40 องศา หลังการฝึกเท่ากับ 123.33 และ 15.29 องศา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (2) กลุ่มตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความอ่อนตัว
ทีข่ อ้ สะโพกด้านข้าง ก่อนการฝึกเท่ากับ 112.07 และ 16.47 องศา หลังการฝึกเท่ากับ 120.63 และ
15.85 องศา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ (3) กลุ่มตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความอ่อนตัวทีข่ อ้ สะโพกด้านหลัง ก่อนการฝึกเท่ากับ 49.50 และ 17.02 องศา
หลังการฝึกเท่ากับ 56.07 และ 16.90 องศา
จะเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนของกิจกรรมโยคะเป็นการนําทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุ ษย์
มาประกอบกับจังหวะ หรือเสียงของดนตรีเป็ นรากฐานการเคลื่อนไหวโดยแบ่งขันตอนของกิ
้
จกรรมเคลือ่ นไหว
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เชิงโยคะ ได้แก่ การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่ การเคลื่อนไหวทีเ่ คลือ่ นที่ การเคลือ่ นไหวพืน้ ฐาน และการเคลือ่ นไหว
เสริมเพือ่ นํามาพัฒนามิตสิ มั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัยทีด่ ไี ด้
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
มาแดนโมฮัน และคนอื่นๆ (Madanmohan; et al. 1993: Abstract) ได้ทาํ การศึกษา
ผลการฝึกโยคะทีม่ ตี ่อปฏิกริ ยิ าตอบสนอง ระบบหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 27 คน ทําการฝึ กโยคะเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยั
พบว่า (1) ระยะเวลาของปฏิกริ ยิ าการตอบสนองทีม่ าจากการมองเห็น รวมทัง้ การได้ยนิ ลดลง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (2) ระบบหายใจดีขน้ึ สามารถหายใจได้ลกึ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และ (3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จากผล
การศึกษาสรุปว่า ภายหลังการฝึกโยคะเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ทําให้ความสามารถในการตอบสนองต่อ
สิง่ เร้าต่างๆ ได้รวดเร็วขึน้ นอกจากนัน้ สมรรถภาพของระบบหายใจ ตลอดจนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ดีขน้ึ อีกด้วย
บาลวิน (Baldwin. 1999: 1031) ได้ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบผลทางด้านจิตวิทยา
และสรีรวิทยาของการฝึกโยคะในกลุม่ ทีอ่ อกกําลังกายเป็นประจํากับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ออกกําลังกาย กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นอาสาสมัครจากสถาบัน วาย เอ็ม ซี เอ (YMCA) ทําการทดสอบสอบก่อนและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8
ในหลายด้าน เช่น ชีพจรขณะฟื้นตัว การลดระดับความเครียดและความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหลัง ใช้ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ ในการทดลองให้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ทําการออกกําลังกาย
อย่างต่อเนื่อง หลังจากนัน้ กลุม่ ทดลองเพิม่ การฝึกโยคะสัปดาห์ละครัง้ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รบั การฝึก
ในช่วง 8 สัปดาห์ทม่ี กี ารทดลอง แต่หลังจากการสิน้ สุดการทดลองแล้ว กลุม่ ควบคุมจึงเพิม่ การฝึกโยคะ
เข้าไปในตารางการออกกําลังกาย โดยทําการฝึกสัปดาห์ละครัง้ ผลการศึกษาสรุปว่า (1) กลุ่มทดลองที่
ทําการฝึ กโยคะทุกสัปดาห์มภี าวะทางอารมณ์ดขี น้ึ การเต้นของชีพจรขณะฟื้นตัวลดลง ความอ่อนตัว
ของกระดูกสันหลังเพิม่ ขึน้ (2) การฝึกโยคะ 8 สัปดาห์ให้ผลดีต่อร่างกายหลายๆ ด้านและดีกว่าการออกกําลังกายทีใ่ ช้แรงต้านหรือการออกกําลังกายเพือ่ พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (3) ความอ่อนตัว
ของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเพิม่ ขึน้ ประมาณ 8 % ในกลุ่มทีฝ่ ึกโยคะ 8 สัปดาห์
จากการวิจยั ยังไม่มผี ใู้ ดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีม่ ตี ่อความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย

3. เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
3.1 ความหมายของการเคลื่อนไหวแบบโยคะ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 165) กล่าวว่า กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะเป็ นกิจกรรม
เรียนรูห้ นึ่งทีส่ าํ คัญ โดยกิจกรรมนี้ได้ถกู กําหนดให้เด็กทําทุกวัน จากการวิจยั พบว่า วิธกี ารจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะของครูเน้นอยูท่ ก่ี ารให้เด็กแสดงท่าตามเนื้อเพลง ครูเป็ นผูน้ ําท่าทางหรือบอกให้เด็ก
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ทําท่าทางโดยใช้การเคาะจังหวะเป็ นคําสังหลั
่ ก ด้วยเหตุผลว่า ต้องการฝึ กการเป็ นผูน้ ํา ผูต้ าม หัดฟงั คําสัง่
จินตนาการตามเนื้อเพลง และได้เล่นกับเพือ่ นๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีทน่ี ํามาประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 3) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน
หมายถึง การเคลือ่ นไหวร่างกายทีต่ อ้ งการจะเปลีย่ นสถานทีจ่ ากทีห่ นึ่ง ซึง่ เป็ นอริยาบทปกติทจ่ี าํ เป็ นต่อ
การดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ ตัง้ แต่เกิดจนสิน้ อายุขยั ระดับการเคลือ่ นไหวก็จะเพิม่ ขึน้ จากการดิน้ คลาน ยืน
เดิน วิง่ กระโดดและเคลื่อนไหวทีส่ ลับซับซ้อนมากขึน้ เพือ่ ให้การเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานถูกต้องเหมาะสม
กับวัย ปลอดภัย ดังนัน้ การเคลือ่ นไหวบางอย่างซึง่ ต้องได้รบั การฝึ กฝนทีถ่ กู ต้อง ซึง่ จะช่วยให้เขาสามารถ
พัฒนาทักษะ การเคลื่อนไหวทีซ่ บั ซ้อน จึงจําเป็ นจะต้องวางพืน้ ฐานทีถ่ กู ต้องให้กบั เด็ก
อุไรวรรณ โชติชุษณะ (2547: 37) การเคลื่อนไหว หมายถึง การค้นพบตัวเองในการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวเพือ่ การเรียนรูส้ รุปได้วา่ การเคลื่อนไหวและจังหวะ หมายถึง
การแสดงท่าทางต่างๆ โดยมีดนตรีประกอบหรือเครือ่ งเคาะจังหวะ ซึง่ เคลือ่ นไหวอวัยวะของร่างกาย
เพือ่ การเรียนรูใ้ ห้เข้ากับจังหวะหรือดนตรี การฝึกฝนทีถ่ กู ต้องจะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาทักษะการฝึก
เป็ นผูน้ ํา ผูต้ าม ผูห้ ดั ฟงั คําสัง่ จินตนาการตามเนื้อเพลง และได้เล่นกับเพือ่ น
พวงทอง ไสยวรรณ์ (2530: 56) กล่าวว่า การเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานอันประกอบด้วยการรูจ้ กั
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พืน้ ที่ จังหวะ ทิศทางและระดับ การสํารวจร่างกายเพือ่ ให้สมั พันธ์กบั พืน้ ทีแ่ ละ
บุคคลทีอ่ ยูร่ อบตัว เป็ นการค้นพบว่า ร่างกายทําอะไรได้บา้ ง และยอมรับร่างกายของตนและผูอ้ น่ื รวมทัง้
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเคลือ่ นไหว การเคลือ่ นไหวจะนําไปสูก่ ารสํารวจ คิดค้นเคลือ่ นไหวร่างกาย
วิธกี ารเคลือ่ นไหวหลายๆ วิธี ช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการใช้รา่ งกาย ทักษะในการควบคุมกล้ามเนื้อ
การหยิบจับ และการแก้ปญั หา เพิม่ ความรูแ้ ละเจตคติ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 3) กล่าวว่า การเคลื่อนไหว
พืน้ ฐาน หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายทีต่ อ้ งการจะเปลีย่ นสถานทีจ่ ากทีห่ นึ่งซึง่ เป็ นอิรยิ าบทปกติท่ี
จําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ตงั ้ แต่เกิดจนสิน้ อายุขยั ในเด็กแรกเกิดการเคลือ่ นไหวเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่ตอ้ งได้รบั การฝึกหัด เช่น การดิน้ ไขว่คว้า ครัง้ เมือ่ เด็กโตขึน้ ระดับการเคลือ่ นไหวก็จะ
เพิม่ ขึน้ จากการดิน้ คลาน ยืน เดิน วิง่ กระโดดและเคลื่อนไหวทีส่ ลับซับซ้อนมากขึน้ เพือ่ ให้การเคลือ่ นไหว
พืน้ ฐานถูกต้องเหมาะสมกับวัย ปลอดภัย เกิดกําลังไม่เกิดอันตรายต่ออวัยวะ เช่น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ
ดังนัน้ การเคลื่อนไหวบางอย่างซึง่ ต้องได้รบั การฝึกฝนทีถ่ กู ต้อง ซึง่ จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาทักษะ
การเคลือ่ นไหวทีง่ า่ ยไปสูก่ ารเคลือ่ นไหวทีซ่ บั ซ้อน ดังนัน้ การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน เช่น เดิน วิง่ กระโดด
เท้าคู่ กระโดดเท้าเดีย่ ว การลืน่ ไหล (Slide) การวิง่ สลับเท้า การก้ม การเหยียด การขว้าง จึงจําเป็ น
จะต้องวางพืน้ ฐานทีถ่ กู ต้องให้กบั เด็กปฐมวัย
สาลี่ สุภาภรณ์ (2545: 4) กล่าวว่า โยคะ (Yoga) หมายถึง เป็ นวิธกี ารฝึ กความอ่อนตัว
ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยูก่ บั ที่ (Static Stretching) แต่โยคะแตกต่างจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
แบบอยูก่ บั ที่ คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยูก่ บั ทีเ่ น้นการฝึ กทางด้านร่างกายเพือ่ ช่วยให้กล้ามเนื้อ
และข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้ระยะทางทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนโยคะเน้นการฝึกร่างกายและจิตใจเพราะผูฝ้ ึก
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ต้องมีสติอยูก่ บั การเคลือ่ นไหวและจิตใจจะต้องจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจทีผ่ า่ นเข้าออกตลอดเวลา กล่าวได้วา่
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบโยคะเป็นการร่วมร่างกายและจิตใจเขาด้วยกัน
กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ คือ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้นการฝึกร่างกาย และจิตใจ
เพราะผูฝ้ ึ กต้องมีสติอยูก่ บั การเคลือ่ นไหว ค้นพบการแก้ปญั หาต่างๆ เพือ่ ให้เด็กหาคําตอบด้วยตนเอง
ซึง่ มีพน้ื ฐานอันประกอบด้วยการรูจ้ กั ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พืน้ ที่ จังหวะ ทิศทาง อีกทัง้ ระยะทางใน
ขณะทีเ่ คลือ่ นไหวร่างกายของเด็กปฐมวัย
3.2 ความสําคัญของกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
พีระ บุญจริง (2541: 34 – 35) กล่าวว่า หัวใจสําคัญของโยคะอีกข้อหนึ่ง คือ การฝึก
การหายใจ การหายใจทีถ่ กู ต้องนัน้ สวนทางกับการหายใจในชีวติ ประจําของคนทัวไป
่ แต่สามารถแก้ไขได้
การหายใจเข้าเพียงแค่ยดื ลําตัวขึน้ แล้วหายใจยาวๆ จากใต้ราวนมขึน้ มา นับ 1 ถึง 4 จากนัน้ หายใจ
ออกโดยการผ่อนลมหายใจ ท้องจะแฟบเองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากลําตัวยืดขึน้ ในช่วงแรกๆ ถ้าฝา่ มือ
ประกบหน้าท้อง จะทําให้การเรียนรูง้ า่ ยขึน้ เมือ่ เด็กๆ หายใจได้อย่างถูกต้อง และมีความชํานาญ จนกลายเป็ น
ธรรมชาติแล้ว ทีน้ีกจ็ ะเริม่ ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ คือการกางแขน กางขา การโน้มตัว ท่ายืดเหยียด
เป็ นการเตรียมความพร้อม และสร้างความคุน้ เคยก่อนขึน้ ท่าต่างๆ ศิลปินวัฒนธรรรมเพือ่ เยาวชน “มายา”
(2530: 7) ได้กล่าวว่า ผูใ้ หญ่ทงั ้ หลายๆ ไม่ควรลืมว่า เสรีภาพในการเคลือ่ นไหวเชิงเล่นของเด็ก เป็ น
สิง่ จําเป็ นอย่างแท้จริง และมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจของเด็ก
ทีเดียว การศึกษาเรือ่ งการเคลือ่ นไหวจํานวนมากแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทรงตัว (Balance)
เรื่องของจังหวะ (Rhythm) และความสอดคล้องประสานของอวัยวะต่างๆ ในการประกอบกิจกรรม
(Coordination) มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional) และพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็ก
(Intellectual) ของเด็ก ดังนัน้ เราจึงไม่ควรกดบีบ หรือ เก็บกักความต้องการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ของเด็กๆ กลับควรทีจ่ ะส่งเสริมและช่วยกํากับทิศทางให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ซึง่ ไม่ใช่เพียง
ความแคล่วคล่องว่องไวทางกายภาพ หรือความสง่างาม หรือความแข็งแรง หรือการควบคุมอวัยวะต่างๆ
ได้ดี เท่านัน้ แต่รววมถึงพลังของความนึกคิด จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วย
วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2527: 132) กล่าวถึง ความสําคัญของการเคลือ่ นไหวพอสรุปได้ดงั นี้
1. ช่วยให้เด็กเรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารคิดค้นและแก้ปญั หาการเคลือ่ นไหว หรือปญั หา
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะว่าการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็กมีประสบการณ์
ด้วยการแก้ปญั หาการเคลือ่ นไหวของด้านต่างๆ ของร่างกาย โดยวิธกี ารต่างๆ ฉะนัน้ จึงเป็ นโอกาศทีเ่ ด็ก
ได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธกี ารและเทคนิคในการคิดค้นเหล่านี้ได้ดดี ว้ ย
2. ช่วยให้เด็กได้เรียนรูก้ ารเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายและสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเคลือ่ นไหวเหล่านัน้ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จนกระทังสามารถที
่
จ่ ะมีทกั ษะในการเคลือ่ นไหว
ในแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดีต่อไป
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3. ช่วยให้เด็กมีความรูแ้ ละเข้าใจ ในความจํากัดของความสามารถการเคลือ่ นไหว
ของส่วนต่าง ของร่างกายของตนเองนัน้ ส่วนใดมีความสามารถ และความจํากัดเหล่านัน้ มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์เหมาะสมต่อไป
4. ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาในทางสร้างสรรค์และรักษาไว้ในทางสร้างสรรค์นนั ้ ทัง้ นี้
เพราะว่าการเรียนแบบวิธคี ดิ ค้นการเคลือ่ นไหวนัน้ เป็ นกิจกรรมได้แก้ปญั หาการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ได้ดว้ ยตนเองอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ เป็ นวิธหี นึ่งทีจ่ ะช่วยให้มกี ารพัฒนาในการสร้างสรรค์และรักษาไว้ ซึง่
ความสามารถเหล่านี้ในตัวเด็กได้เป็ นอย่างดี
5. ช่วยให้เด็กเข้าใจประโยชน์ของการเคลือ่ นไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็ น
อย่างดี ทําให้สามารถนําประโยชน์ในการเคลือ่ นไหวเหล่านี้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันของตนเองต่อไป เช่น
สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางนันทนาการในเวลาว่าง เป็ นต้น
6. ช่วยให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละมีความรูส้ กึ ชอบการเคลือ่ นไหว หรือออกกําลังส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญมากในชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสังคมในเมือ่ ปจั จุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยเครือ่ งผ่อนแรง
ดังทีเ่ ป็ นอยูน่ ้ีการทีจ่ ะช่วยให้เด็กมีความรักในการเคลื่อนไหว หรือออกกําลังส่วนต่างๆ ของร่างกาย นับว่า
มีสว่ นสําคัญทีส่ ดุ ทําให้เด็กได้เรียนและเข้าใจลักษณะและความหมายของการเคลือ่ นไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้เป็ นอย่างดี สามารถเรียกชื่อลักษณะการเคลือ่ นไหวเหล่านี้ได้ถกู ต้องต่อไป
จากทีก่ ล่าวมาพอสรุปได้วา่ ความสําคัญของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะเป็ นการเคลือ่ นไหว
ตามธรรมชาติของเด็กๆ และฝึกหายใจเป็นวิธกี ารเตรียมความพร้อมก่อนเคลือ่ นไหวทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึง่ วิธคี ดิ ค้นการเคลือ่ นไหวแบบโยคะนัน้ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กจะได้ฝึกการสังเกตทิศทางการเคลื่อนไหว
ทีข่ องอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดว้ ยตนเองอยูต่ ลอดเวลา
3.3 หลักการของกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
สุธรี ์ พันทอง (2548: 27) กล่าวถึงการฝึกโยคะสําคัญทีก่ ารควบคุมลมหายใจให้ตรงกับ
การเคลือ่ นไหวของร่างกายในท่าต่างๆ เราจะมีความรูส้ กึ เหมือนได้พกั ผ่อนและการทีเ่ ราหายใจลึกๆ
จะทําให้ทา่ ทางต่างๆ สมบูรณ์ ร่างกายก็จะได้รบั ออกซิเจนเข้าสูก่ ระแสเลือดได้อย่างเต็มทีท่ า่ ของโยคะ
แต่ละท่ามีผลไปถึงสรีระของมนุ ษย์ทกุ ส่วน เพราะจะช่วยให้การหลังสาร(ฮอร์
่
โมน) ของต่อมต่างๆ ทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้กล้ามเนื้อระบบประสาทได้พกั ผ่อน ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิต
และยึดเส้นเอ็นทีแ่ ข็งตึง รวมทัง้ ข้อต่อต่างๆ นอกจากนี้ยงั ช่วยนวดอวัยวะในช่องท้อง และช่วยให้จติ ใจ
สงบมากขึน้ ด้วยกิจกรรมการเคลือ่ นไหวเป็ นกิจกรรมเสริมสมรรถนะทางกาย และการเรียนรู้ การเรียนรู้
เป็ นกระบวนการทางสติปญั ญาทีจ่ ะพัฒนาสืบเนื่องตลอดชีวติ สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ เวลาทุกสถานที่
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของกิจกรรมทีเ่ ด็กได้รบั กระบวนการเรียนทีเ่ หมาะสม สามารถทําให้ผเู้ รียน
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 29 – 30) กล่าวถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กปฐมวัยควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมทีค่ รูให้เด็กกระทําต้องมีลกั ษณะสร้างสรรค์มากทีส่ ดุ แม้แต่จะเป็นกิจกรรม
เคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่ เช่น ครูตอ้ งการให้เด็กทําสะพานโค้งและยืนตรง ครูจะไม่เป็ นผูส้ าธิตหรือบอกให้เด็ก
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ตามวิธกี าร คือ ให้ครูกระตุน้ ให้เด็กใช้ประสบการณ์นําสูแ่ นวคิดและปฏิบตั ขิ องเด็กโดยครูเล่าเป็ นเรือ่ ง
เช่น เช้าวันหนึ่งเราไปเจอต้นไม้โอนโค้งไปกับพืน้ พอแดดส่องต้นไม้นนั ้ ก็เริม่ เป็ นอย่างไร ให้เด็กคิดภาพ
แล้วคิดต่อทีจ่ ะทําตามเป็นต้นไม้ของเด็กไม่ใช่ของครู
2. กิจกรรมควรเริม่ ต้นจากการเคลือ่ นไหวร่างกาย โดยส่วนรวมก่อนแล้วจึงไป ส่วน
แขนขา ในขณะเดียวกันครูตอ้ งสังเกตและสร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั เด็กเรียนรูร้ า่ งกายและการเคลือ่ นไหว
ของตนเอง
3. ท่าทางของการเคลื่อนไหวต้องไม่สร้างความยุง่ ยากให้กบั เด็กเพือ่ สร้างความมันใจ
่
ให้กบั เด็ก แต่ตอ้ งมีความหมายสําหรับเด็กในการเรียนรู้ โดญเฉพาะการพัฒนาการรับรูแ้ ละสร้างสรรค์
เช่น พัฒนาการการรับรูแ้ ละอารมณ์ เช่น การเดินตามเส้นเฉียงเส้นซิกแซก เป็ นต้น
4. พัฒนาการสร้างสรรค์โดยใช้กจิ กรรมหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น การเคลื่อนไหว
ประกอบดนตรีประกอบอุปกรณ์ เป็ นต้น เช่น เอาเชือกมาต่อกันเป็ นรูปหรือการใช้เศษผ้า โยนกระโดด
เต้นเป็ นจังหวะ
5. มีบริเวณและพืน้ ทีส่ าํ หรับเด็ก มีความคล่องตัวในการเคลื่อนทีร่ า่ งกายทัง้ อยูก่ บั ที่
และเคลื่อนที่ เมือ่ เด็กจะได้เรียนรูพ้ น้ื ทีร่ อบๆ ตัว รูจ้ กั บริเวณรอบตัวเอง และบริเวณรอบข้าง
6. ให้อสิ ระเด็กในการเคลื่อนไหวตามลักษณะของกิจกรรมการเคลือ่ นไหว
วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2527: 146 – 147) การจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวเบือ้ งต้นช่วยให้เด็ก
ได้มโี อกาสมีพฒ
ั นาการในด้านความรู้ ความเข้าใจและความรูส้ กึ ตระหนักในความสามารถของด้านต่างๆ
ของร่างกายตัวเอง ตลอดจนช่วยให้เด็กได้มพี ฒ
ั นาการในทักษะการเคลือ่ นไหวผูส้ อนควรทีจ่ ะได้พจิ ารณา
หลักทีส่ าํ คัญต่อไปนี้เป็ นแนวทางประกอบ คือ
1. การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ควรจะเป็ นกิจกรรมการเคลือ่ นไหว
ทีเ่ ป็ นไปตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เช่น การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่ มีการก้ม การเงย การบิดลําตัว
2. เด็กปฐมวัยทีต่ อ้ งการการเคลือ่ นไหว และอยากรู้ อยากลองความสามารถ ใน
การเคลือ่ นไหวต่างๆ ของร่างกายของตนเองตลอดเวลา ฉะนัน้ ครูควรจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวเบือ้ งต้น
เพือ่ สนองความต้องการของเด็กวัยนี้ให้เพียงพอ
3. การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้เด็กวัยนี้ ควรจัดให้เด็กมีประสบการณ์ในการ
เคลือ่ นไหวโดยใช้สว่ นต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้
เป็ นไปตามลักษณะและธรรมชาติของการเคลือ่ นไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างแท้จริง
4. การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรให้เป็นไปในลักษณะของการสร้างสรรค์ให้
มากทีส่ ดุ โดยครูควรตัง้ ปญั หาให้เด็กคิดเองและลองทําเอง มากกว่าทีค่ รูจะเป็ นผูส้ าธิตหรือบอกให้ทาํ ตาม
5. กิจกรรมการเคลือ่ นไหว ควรจัดเป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามหมายต่อเด็ก ให้เด็กมีความเข้าใจ
และเห็นความเกีย่ วข้องในชีวติ ประจําวันด้วย โดยครูจะได้เน้นในแง่ของปริมาณ และคุณภาพของการ
เคลือ่ นไหวเหล่านี้ควบคูก่ บั ไป
6. การจัดกิจกรรมควรเป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวทีต่ อ้ งใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกาย
โดยรวมเป็ นสําคัญก่อน เช่น ใช้กล้ามเนื้อลําตัว กล้ามเนื้อแขนและขา
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7. ควรส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในความสามารถในการเคลือ่ นไหวด้านต่างๆ ของ
ร่างกายทีต่ นเองสามารถทีจ่ ะทําได้เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้มคี วามเชือ่ มันใจตนเอง
่
ให้
มากทีส่ ดุ ควบคูก่ บั การเคลือ่ นไหว
8. ควรให้เด็กมีความเข้าใจ ตระหนักในความแตกต่าง ระหว่างความสามารถของ
แต่ละคน เด็กแต่ละคนจะมีอตั ราการเรียนรูห้ รือการพัฒนาด้านความสามารถในการเคลือ่ นไหวของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายเหล่านี้แตกต่างกัน ฉะนัน้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เหล่านี้ แต่ละคนจะเป็นไปตามอัตราการเรียนของตนเอง
9. การจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวของเด็กควรจะเป็ นไปในบรรยากาศทีม่ คี วามสนุ ก
สนาน และท้าทายตลอดเวลาดําเนินกิจกรรม
10. การจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายควรจะเป็ นไปตามความสามารถ
ของเด็กเอง ไม่ควจะเป็ นในลักษณะการบังคับเด็ก
11. เด็กควรจะได้รชู้ อ่ื การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้นต่างๆ เหล่านัน้ ด้วยทัง้ นี้เพือ่ เป็ นพืน้ ฐาน
ในการเรียนรูใ้ นขัน้ สูงต่อไป
เชาวลิต ภาคภูมิ (2532: 10 – 11) ได้ให้ความหมายของการเคลือ่ นไหวทีเ่ คลือ่ นทีว่ า่
หมายถึง การเคลือ่ นไหวจากทีห่ นึ่งไปสูอ่ กี ทีห่ นึ่งได้แก่
1. การเดิน (Walking) คือ การเคลื่อนทีต่ ามจังหวะ โดยการก้าวเท้าสลับกันไปใน
ทิศทางใดก็ได้ เท้าทีเ่ ป็ นเท้าหลักจะสัมผัสกับพืน้ ตลอดเวลา จนกว่าการถ่ายนํ้าหนักตัวไปยังอีกเท้าหนึ่ง
จะเสร็จสิน้ นํ้าหนักตัวจะตกบนเท้าสองข้างเท่าๆ กัน ลําตัวตัง้ อยูใ่ นลักษณะสบายๆ ปล่อยแขนให้อยู่
ตามธรรมชาติ การก้าวเท้าให้กา้ วไปเรียบๆ ตามจังหวะ
2. การวิง่ (Running) คือ การเคลื่อนทีต่ ามจังหวะโดยการก้าวเท้าสลับกันไปพร้อมกับ
เปลีย่ นนํ้าหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งในขณะทีม่ กี ารเปลีย่ นนํ้าหนักตัวนัน้ จะถีบเท้าส่งตัวขึน้
พ้นจากพืน้ เท้าทัง้ สองจะลอยจากพืน้
3. การก้าวกระโดด (Jumping) คือ การสปริงตัวขึน้ จากพืน้ แล้วลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้า
ทัง้ สองข้าง
4. การกระโดดเขย่ง (Hopping) คือ การสปริงตัวขึน้ จากพืน้ แล้วลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้า
ข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว
5. การวิง่ โหย่ง (Leaping) คือ การทิง้ นํ้าหนักตัวไว้บนเท้าหนึ่ง แล้วสปริงตัวขึน้
จากพืน้ ด้วยเท้าเดิมนัน้ สวิงฉีกเท้าหนึ่งไปข้างหน้าเพือ่ ทีจ่ ะรับนํ้าหนักตัวเวลาลงสูพ่ น้ื
6. การวิง่ สลับเท้า (Skipping) คือ การก้าวกระโดดเขย่ง เว้นแต่จงั หวะทีใ่ ช้ในการกระโดด
สลับเท้านัน้ เร็วและเป็ นจังหวะ แบ่งก้าวาเท้าซ้ายกระโดดเขย่งด้วยเท้าซ้าย และก้าวเท้าขวากระโดด
เขย่งด้วยเท้าขวา
7. การลืน่ ไถล (Sliding) คือ การก้าวเท้าออกไปข้างๆ แล้วลากเท้าขวาออกไปชิด
เท้าซ้ายหรือลากเท้าซ้ายไปชิดเท้าขวา การลากเท้าไปชิดแต่ละครัง้ ต้องไม่ให้เท้าพ้นพืน้ และให้เข้ากับ
จังหวะดนตรี
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8. การควบม้า (Golloping) คือ การเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าด้วยการก้าวแล้วตามชิด
อีกเท้าหนึ่งเข้าไปชิดเท้าหน้า เท้าเดิมจะนําหน้าอยูเ่ สมอ
9. การชิดก้าว (Two-Step) คือ การเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าด้วยการก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าชิดเท้าขวาไปหาเท้าซ้าย ทิง้ นํ้าหนักตัวมาไว้ทเ่ี ท้าขวา ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอีกครัง้ - พักทําซํ้าด้วยเท้าขวาชิดเท้าซ้าย
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า หลักการของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะช่วยเพิม่
พัฒนาการความสามารถของด้านต่างๆของร่างกายตัวเอง ตลอดจนช่วยให้เด็กได้มพี ฒ
ั นาการในทักษะ
การเคลื่อนไหวในด้านความรู้ ความเข้าใจและความรูส้ กึ ตระหนักในเคลือ่ นไหวของร่างกายในท่าต่างๆ
ทีเ่ กิดความรูส้ กึ เหมือนได้พกั ผ่อนและการทีเ่ ราหายใจลึกๆ เสริมสมรรถนะทางกาย และการเรียนรู้ เป็ น
กระบวนการทางสติปญั ญาทีจ่ ะส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรูท้ ด่ี ตี ลอดไป
3.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
งานวิ จยั ในประเทศ
ชูชพี อุสาโห (2527: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการฝึ กฝึกหะธะโยคะทีม่ ตี ่อคะแนน
สัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนเทนนิส กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชายชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 30 คน
โดยทําการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน ซึง่ แต่ละกลุม่ มีความสามารถในการเรียนรู้
ทักษะทางกลไกลไม่แตกต่างกัน กําหนดให้กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึกหะธะโยคะทุกวัน (เว้นวันอาทิตย์) ตัง้ แต่
เวลา 6:30 – 7:15 น. และฝึกการเล่นเทนนิสทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา13:00 – 14:30 น.
กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกหะธะโยคะและไกการเล่นเทนนิสทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์โดยทําการฝึ กหะธะโยคะ
เวลา 6:30 – 7:15 น. และฝึ กการเล่นเทนนิส เวลา 13:00 – 14:30 น. กลุ่มควบคุม ฝึกการเล่นเทนนิส
อย่างเดียวทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 13:00 – 14:30 น. สําหรับการฝึกหะธะโยคะจะดําเนิน
การสอนโดยครูชาวอินเดียทัง้ 3 กลุ่มใช้ระยะเวลาใน การฝึกทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์ และทําการทดสอบ
ความสามารถในการเล่นเทนนิสในปลายสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ด้วยแบบทดสอบความสามารถใน
การตีลกู หน้ามือ และการตีลกู หลังมือของโปรเออร์ – มิลเลอร์ แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามวิธขี องนิวแมน – คูลล์ ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีคะแนนสัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนเทนนิสสูงกว่า กลุม่ ทดลองที่ 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 (2) กลุ่มทดลองที่ 1 มีคะแนนสัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนเทนนิสสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (3) กลุม่ ทดลองที่ 2 มีคะแนนสัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนเทนนิสไม่แตกต่างกัน
กับกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
พงศ์ศกั ดิ ์ สุทศั น์สนั ติ (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการฝึกความอ่อนตัวแบบโยคะทีม่ คี วามเร็ว
ในการวิง่ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชาย-หญิงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4
จํานวน 40 คน ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างจากประชากรจํานวน 129 คน แล้วแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น
สองกลุม่ ๆ ละ 20 คน คือ กลุม่ ควบคุม ฝึกทักษะการสิง่ ตามโปรแกรมอย่างเดียว กลุ่มทดลอง ฝึกทักษะ
การวิง่ ตามโปรแกรม ควบคูก่ บั การฝึกความอ่อนตัวแบบโยคะ โดยทัง้ สองกลุ่มจะใช้เวลาในฝึกวิง่ ตาม
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โปรแกรมวันละ 1 ชัวโมง
่
และก่อนการฝึกกลุม่ ทดลองจะต้องทําการฝึกความอ่อนตัวแบบโยคะวันละ
30 นาที ทําการฝึ กเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 15:30 – 17:00 น.
และทําการทดสอบความเร็วในการวิง่ 80 เมตรของทัง้ 2 กลุ่มก่อนการฝึกและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2,
4, 6 และ 8 โดยให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบวิง่ 3 ครัง้ แล้วบันทึกผลครัง้ ทีท่ าํ เวลาได้ดที ส่ี ดุ ผลการศึกษา
พบว่า (1) ความสามารถในการวิง่ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซึง่ ฝึกทักษะการวิง่ ควบคากับ
การฝึกความอ่อนตับแบบโยคะกับฝึกทักษะการวิง่ ตามโปรแกรมอย่างเดียว เปรียบเทียบระหว่างก่อน
การฝึกกับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
(2) ความสามารถในการวิง่ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงระหว่างกลุม่ ฝึกทักษะการวิง่ ควบคูก่ บั การฝึก
ความอ่อนตัวแบบโยคะกัลป์ กลุ่มฝึ กทักษะการวิง่ อย่างเดียว หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ดังทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ การฝึกหะธะโยคะและการฝึกความอ่อนตัว
แบบโยคะ ทําให้การเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆมีพน้ื ฐานทางความสามารถในการเรียนรูท้ กั ษะทางกลไก
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
โรนาโน (Romano. 1995: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการฝึ กโยคะทีม่ ตี ่อความวิตกกังวล
โดยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (State Anxiety Inventory) ทําการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มผูฝ้ ึกไอเยนกะโยคะกับกลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ 0 – 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีม่ รี ะสบการณ์
ระหว่าง 5 สัปดาห์ – 6 เดือน 7 – 12 เดือน และ 13 – 24 เดือน ในช่วงทีเ่ ก็บข้อมูลนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
ทําการฝึ กโยคะเป็ นประจํา และยังเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคในการจัดการความเครียดแบบอื่นๆ ด้วยใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการฝึกโยคะของผูฝ้ ึกทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการจัดการกับความเครียด
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดการกับความเครียด จะใช้เวลาในการฝึ กเพิม่ เติมด้วย
ตนเองมากขึน้ หรือใช้เวลาในการฝึกนานกว่ากลุม่ อื่นๆ
จากการศึกษาเอกสารการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์และการเคลือ่ นไหวแบบโยคะ และการวิจยั นี้ยงั ไม่มผี ใู้ ดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะทีม่ ตี ่อความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสามารด้านมิตสิ มั พันธ์
ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะในครัง้ นี้

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ไดไดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธดี าํ เนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกห้องเรียน
ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูประจําชัน้ เพือ่ นํามาสุม่ อย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับฉลากเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 20 คน จากนักเรียน จํานวน 45 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
1. แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
2. แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ขัน้ ตอนการสร้างแผนการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาคูม่ อื หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมเคลื่อนไหวพืน้ ฐานของเด็ก
ปฐมวัย และกิจกรรมโยคะ ของอุไรวรรณ โชติชุษณะ (2547) เอกลักษณ์ พุฒธิ นสมบัติ (2549) ปรมพร
ดอนไพรธรรม (2550) ดวงพร พันธ์แสง (2551)
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3. สร้างแผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ จํานวน 32 แผน โดยกําหนดรายละเอียด
ในการจัดกิจกรรม ดังตาราง 1
ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
สัปดาห์

วัน

เวลา

ส่งเสริมมิตสิ มั พันธ์

กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ

1

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าต้นไม้
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่าภูเขา
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าลิง

2

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าเต่า
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ท่ากระต่าย
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าดอกไม้

3

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าผีเสือ้
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่างู
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าตักแตน
๊
ท่าสุนขั

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าต้นไม้
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่าภูเขา
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าลิง
ท่าเต่า

5

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่ากระต่าย
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่าดอกไม้
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าผีเสือ้
ท่างู

6

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าตักแตน
๊
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่าสุนขั
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าต้นไม้
ท่าภูเขา

4
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ตาราง 1 (ต่อ)
สัปดาห์

วัน

เวลา

ส่งเสริมมิตสิ มั พันธ์

กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ

7

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าลิง
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ท่าเต่า
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่ากระต่าย
ท่าดอกไม้

8

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง ท่าต้นไม้
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ท่าภูเขา
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ท่าลิง
ท่าเต่า
ท่ากระต่าย
ท่าดอกไม้
ท่าผีเสือ้
ท่างู
ท่าตักแตน
๊
ท่าสุนั

จากตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ประกอบด้วยกําหนดการจัดกิจกรรม
แต่ละวัน ซึง่ ได้แยกออกมาเป็ นแผนการจัดกิจกรรมได้ทงั ้ หมด 32 ครัง้ ใช้เวลาทัง้ หมด 8 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน
วันละประมาณ 25 นาที ในกิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ โดยกําหนดรูปแบบของแต่ละแผนประกอบด้วย
3.1 ชือ่ กิจกรรม
3.2 จุดมุง่ หมายของกิจกรรม
3.3 วิธดี าํ เนินกิจกรรม
3.4 วัสดุ –อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกิจกรรม
3.5 การประเมินผล
4. นําแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุง่ หมาย ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญ ดังนี้
4.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ อาจารย์ประจํา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2 อาจารย์สรุ สั วดี จันทรกูล ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถม
ศึกษานนทบุรเี ขต 2
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4.3 อาจารย์อายุพร สาชาติ ครูชาํ นาญการ โรงเรียนสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร
5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะตามแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะจากคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญโดยใช้เกณฑ์ความเห็นตรงกัน 2 ใน 3 ท่าน ซึง่
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน ดังนี้
5.1 ปรับท่ากิจกรรมโยคะให้เหมาะสมกับอายุเด็กปฐมวัย
5.2 ปรับวัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมและปลอดภัยของเด็ก
5.3 ปรับการเขียน ในด้านภาษาให้ละเอียด และชัดเจนเพือ่ ให้ผอู้ ่านสามารถนําไปใช้ต่อได้
6. นําแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทีป่ รับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1/5 โรงเรียนสามเสนนอก ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 20 คน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ และพบว่า เด็กทํากิจกรรมได้ตามขัน้ ตอน เวลาทีใ่ ช้ในกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
การสร้างแบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย
2. ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย ด้านความเหมือน
ความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั ด้านการต่อเข้าด้วยกัน และด้านการแยกออกจากกัน
โดยศึกษาจากเอกสารของ เอือ้ อารี ทองพิทกั ษ์ (2546) วลัย สาโดด (2549) และการวัดและประเมิน
แนวใหม่ : เด็กปฐมวัยของ รศ. ดร. สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2547) เพือ่ ทําความเข้าใจเกีย่ วกับเนื้อหา
จุดประสงค์และรูปแบบของแบบทดสอบเพือ่ วัดความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
3. นําข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษาจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ และด้านต่อ
เข้าด้วยกัน โดยสร้างแบบทดสอบจํานวน 3 ชุด รวมทัง้ หมด จํานวน 30 ข้อ รวม 60 คะแนน ดังนี้
3.1 ชุดที่ 1 ด้านความเหมือนความต่าง จํานวน 10 ข้อ
3.2 ชุดที่ 2 ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ จํานวน 10 ข้อ
3.3 ชุดที่ 3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน จํานวน 10 ข้อ
4. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบเชิงปฏิบตั วิ ดั ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ออกเป็ น
3 ระดับ คือ ระดับคะแนน 2, 1, และ 0
ระดับคะแนน 2 เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 1 เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องโดยครูตอ้ งอธิบายเพิม่ เติม
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้แม้ครูอธิบายเพิม่ เติม
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5. สร้างคู่มอื ประกอบคําแนะนําในการใช้แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
6. นําแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์และคูม่ อื เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษา เพือ่ หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญ
ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รตั นะ อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปทั มาวดี เล่หม์ งคล อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์พรี ะพร รัตนาเกียรติ ์ อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. นําแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทผ่ี ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึง่ ถือเป็ นเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม โดยปรับปรุงข้อย่อยให้เหมาะสมกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
7.1 ด้านความเหมือนความต่าง ข้อ 1.3 กับ 1.5 มีความคล้ายคลึงกันให้ตดั ออกหนึ่งข้อ
7.2 ด้านต่อเข้าด้วยกัน ข้อ 3.4 กับ 3.6 ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ฝึก
ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบได้มากขึน้
8. นําแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทผ่ี า่ นการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วคัดเลือกข้อทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.67 – 1.00
9. นําแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทผ่ี า่ นการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบใช้ (Try Out) กับเด็กนักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1/5 อายุ 4 – 5 ปี ทีโ่ รงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง
สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ แล้วนํามา
วิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และหาอํานาจจําแนก (D) แล้วคัดเลือกข้อสอบทีม่ คี า่ ความยากง่ายเหมาะสม
สําหรับใช้ในการทดลองจํานวนข้อทีม่ คี า่ ความยากง่ายระหว่าง .20 – .80 และค่าอํานาจจําแนก .20 ขึน้ ไป
ได้ขอ้ สอบจํานวน 15 ข้อ 30 คะแนน ดังนี้
9.1 ด้านความเหมือนความต่าง จํานวน 5 ข้อ
9.2 ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ จํานวน 5 ข้อ
9.3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
จํานวน 5 ข้อ
10. นําแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ทไ่ี ด้ไปหาค่าความเชือ่ มันของ
่
ค คํานวณจากสูตร α ซึง่ ได้คา่ ความเชื่อมัน่
แบบทดสอบ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบั
์
ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับเท่ากับ .92
11. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้คะแนนเฉลีย่ ในการแปลความหมายเป็ นช่วงคะแนน
ดังนี้
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ตาราง 2 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ค่าเฉลีย่ รายด้าน
(ด้านละ 10 คะแนน)
0 – 3 .00
3.01 – 7.00
7.01 – 10.00

ค่าเฉลีย่ โดยรวม 3 ด้าน
(รวม 30 คะแนน)
0 – 9.00
9.01 – 21.00
21.01 – 30.00

ค่าเฉลีย่ การเปลีย่ นแปลง
คะแนนรายบุคคล ความหมายคะแนน
(ด้านละ 10 คะแนน)
0 – 3.00
3.01 – 7.00
7.01 – 10.00

ปรับปรุง
ปานกลาง
ดี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจยั แบบการทดลองกลุ่มเดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group
Pretest Posttest Design ทําการดังตาราง 3
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง
ก่อนการทดลอง

ทําการทดลอง

หลังการทดลอง

T1

X

T2

เมือ่
T1
X
T2

แทน การทดสอบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลอง
แทน การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
แทน การทดสอบความสามราถด้านมิตสิ มั พันธ์หลังการทดลอง

วิธีดาํ เนินการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ดาํ เนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมี
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานทีท่ ท่ี าํ การทดลองให้เหมาะสม
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2. สร้างความคุน้ เคยกับเด็กทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างถึงกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะกับกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 20 คน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3. ดําเนินการทดลองกับกลุม่ ทดลอง โดยการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ ในช่วงกิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ สัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี วันละ 25 นาที
ระหว่างเวลา จนครบ 8 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูล ทีไ่ ด้รบั จากการทดลองวัดความสามารถ ด้านมิตสิ มั พันธ์เด็กปฐมวัยของ
กลุ่มทดลองมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธที างสถิติ ดังนี้
1. สถิ ติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กบั พฤติกรรม โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89)
IOC 

เมือ่

R

IOC

N

N

แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

1.2 การวิเคราะห์ขอ้ คําถามรายข้อ (Item Analysis) เพือ่ หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สตู ร rItem-Total (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2548:
14) ดังนี้
l
a
t
o
T
m
e

t
rI

เมื่อ



rItem-Total
I
T
N

n  IT   I T

[n  I   I ] [n T   T  ]
2

แทน
แทน
แทน
แทน

2

2

2

ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
คะแนนของข้อคําถาม
คะแนนผลรวมของข้ออื่นทีเ่ หลือทุกข้อ
จํานวนคนในกลุม่
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1.3 หาค่าความเชือ่ มันของแบบประเมิ
่
นความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของของเด็กปฐมวัย
สูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบั
ค คํานวณจากสูตร α (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 165)
์
ดังนี้
 

เมือ่



K
Si2
S2t

K 
1 
K  1 

แทน
แทน
แทน
แทน

S
S

2
t

2
i





ค่าความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือวัด
จํานวนข้อคําถามของเครือ่ งมือวัด
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ ฉบับของเครือ่ งมือวัด

2. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ทําการวิเคราะห์
2.1 หาค่าเฉลีย่ ของคะแนน ใช้สตู ร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 55)
X

เมือ่

X

X
N

X
n

แทน ค่าเฉลีย่
แทน ผลรวมคะแนนทัง้ หมด
แทน จํานวนเด็กปฐมวัย

2.2 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใช้สตู ร
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2521: 55)
n  X 2   X 

2

S.D. 

เมือ่

n n  1

S.D. แทน ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
ΣX แทน ผลรวมคะแนนทัง้ หมด
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ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกกําลังสอง
2.3 ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนทําการทดลอง
และหลังทําการทดลอง โดยคํานวณจากสูตร t - test สําหรับ Dependent Samples (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.
2521: 99) ดังนี้
t 

D
SD

เมือ่ S D 
และ

t
D
N
D
SD

SD
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าทีใ่ ช้ในการพิจารณา t - distribution
คะแนนความแตกต่าง
จํานวนข้อ
ค่าเฉลีย่ คะแนนความแตกต่าง
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทดลอง และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
N
แทน จํานวนนักเรียนกลุม่ ทดลอง
K
แทน จํานวนของแบบทดสอบ

แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
D
แทน ผลต่างของคะแนน
SD แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ T
**
แทน นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขันตอน
้
ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและหลัง
การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมและรายด้าน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อน และ
หลังการจัดกิจกรรเคลือ่ นไหวแบบโยคะซึง่ ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและหลัง
การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
ในการวิเคราะห์ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยใน
3 ด้านย่อยได้แก่ 1) ด้านความเหมือนความต่าง 2) ด้านตําแหน่ งของสิง่ ต่างๆ 3) ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
และสรุปรวม ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม
มาหาคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลใน ตาราง 4
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ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
N

K

ก่อนการจัดกิจกรรม
SD
ระดับ


หลังการจัดกิจกรรม
SD ระดับ


ด้านความเหมือนความต่าง
ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ
ด้านการต่อเข้าด้วยกัน

20
20
20

10
10
10

3.10 0.91 ปานกลาง
3.00 1.08 ปรับปรุง
3.10 0.91 ปานกลาง

8.80
9.10
9.05

1.15
0.79
0.89

ดี
ดี
ดี

รวม 3 ด้าน

20

30

9.20 2.90 ปรับปรุง

26.95 2.83

ดี

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า ก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เด็กปฐมวัย
มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์โดยรวม 3 ด้าน ในระดับปรับปรุง หลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
เด็กปฐมวัย มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เพิม่ ขึน้ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 100
เมือ่ พิจารณาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย รายด้าน พบว่า ก่อนการจัด
กิจรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือน ความต่าง
และด้านการต่อเข้าด้วยกัน ในระดับปานกลาง หลังได้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เด็กปฐมวัย
มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ในระดับดี ส่วนด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ในระดับปรับปรุง หลังได้รบั การจัดกิจกรรม มี
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ในระดับดี
เพือ่ ให้เห็นคะแนนความแตกต่างทีช่ ดั เจนผูว้ จิ ยั จึงนําคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์ในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มานําเสนอ
เป็ นกราฟแสดงการเปรียบเทียบความสามารถ ด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย รายด้าน ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ปรากฎดัง ภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย รายด้าน ระหว่าง ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
1 แทน ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือนความต่าง
2 แทน ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ
3 แทน ความสามารถด้านการต่อเข้าด้วยกัน

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมและรายด้าน
ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม และรายด้าน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย



SD

D

t

p

ด้านความเหมือนความต่าง

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

3.10
8.80

0.91
1.15

1.42

17.978** 0.000

ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

3.00
9.10

1.08
0.79

1.48

18.392** 0.000

ด้านต่อเข้าด้วยกัน

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

3.10
9.05

0.91
0.89

1.48

18.392** 0.000

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

9.20
26.95

2.90
2.83

1.46

18.254** 0.000

รวม 3 ด้าน

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 5 แสดงว่า เด็กปฐมวัยหลักจากได้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ โดยใช้
Paired-Sample T-test แสดงว่า เด็กปฐมวัย มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์โดยรวมและรายด้านคือ
ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ และด้านการต่อเข้าด้วยกันสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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เปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะรายบุคคลด้วยกราฟ ปรากฎผลดัง ภาพประกอบ 3 – 4

ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือนความต่างของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะรายบุคคล

จากภาพประกอบ 3 ปรากฎว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือนความต่าง สูงขึน้ ก่อนการทดลองโดยเด็กปฐมวัยมีคะแนน
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปรับปรุง 13 คน ระดับปานกลาง 7 คน หลัง
การทดลองอยูใ่ นระดับดี 20 คน
ในด้านการเปลีย่ นแปลงรายบุคคลของเด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับดี 2 คน คือคนที่ 5,
และ 14 มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 16 คน คือ
คนที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, และ 20 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 4 – 7 คะแนน
เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุง 2 คน คือคนที่ 4 และ 12 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 3 คะแนน
แสดงว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือน ความต่างของเด็กปฐมวัย มีการเปลีย่ นแปลง
ขึน้ ตามลําดับ
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ภาพประกอบ 4 การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะรายบุคคล

จากภาพประกอบ 4 ปรากฎว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือนความต่าง สูงขึน้ ก่อนการทดลองโดยเด็กปฐมวัยมีคะแนน
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปรับปรุง 14 คน ระดับปานกลาง 6 คน หลัง
การทดลองอยูใ่ นระดับดี 20 คน
ในด้านการเปลีย่ นแปลงรายบุคคลของเด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับดี 3 คน คือคนที่ 10,
12 และ 16 มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน เด็กปฐมวัย มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 15 คน
คือคนที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 และ 20 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 4 – 7 คะแนน
เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุง 1 คน คือคนที่ 9 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 3 คะแนน แสดงว่า
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ของเด็กปฐมวัยมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ ตามลําดับ
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ภาพประกอบ 5 การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นการต่อเข้าด้วยกันของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะรายบุคคล

จากภาพประกอบ 5 ปรากฎว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือน ความต่างvสูงขึน้ ก่อนการทดลองโดยเด็กปฐมวัยมีคะแนน
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปรับปรุง 13 คน ระดับปานกลาง 7 คน หลัง
การทดลองอยูใ่ นระดับดี 20 คน
ในด้านการเปลีย่ นแปลงรายบุคคลของเด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับดี 1 คน คือคนที่ 12
มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน เด็กปฐมวัย มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 19 คน คือคนที่ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 4 – 7 คะแนน
แสดงว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ด้านการต่อเข้าด้วยกันของเด็กปฐมวัย มีการเปลีย่ นแปลงขึน้
ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ

ความมุง่ หมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ด้านการต่อเข้า
ด้วยกัน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะ

สมมติ ฐานในการวิ จยั
เด็กปฐมวัย หลังจากทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะแล้ว มีความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์สงู ขึน้

ความสําคัญของการวิจยั
ผลการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะเป็ นแนวทางหนึ่งสําหรับครูผสู้ อน ผูป้ กครองหรือผูส้ นใจนํากิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุ บาล
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยูใ่ นชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามเสนนอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกห้องเรียน
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ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูประจําชัน้ เพือ่ นํามาสุม่ อย่างง่าย (Simple Sampling) ด้วยการจับฉลากเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 20 คน จากนักเรียนจํานวน 45 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
2. แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การทดลองครัง้ นี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมี
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ทําการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง
วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตรวจและบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน ได้รบั กิจกรรม
เคลือ่ นไหวบบโยคะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี
วันละ 25 นาที ในช่วงกิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
3. เมือ่ ส้นสุดระยะเวลาการทดลอง ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม่ ตัวอย่าง
ทีไ่ ด้รบั กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ โดยใช้แบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ฉบับเดียวกับทีใ่ ช้ทดสอบวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ก่อนการทดลอง หลังจากน้นทําการตรวจ
และบันทึกคะแนน
4. ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนการทดสอบปฏิบตั จิ ริง ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลัง
การทดลอง (Posttest)

สรุปผลการวิ จยั
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมีความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ใน
ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ และด้านการต่อเข้าด้วยกัน สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิ ปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์โดยรวม และรายด้าน หลัง
การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะของเด็กปฐมวัย สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผูว้ จิ ยั
ได้จาํ แนกประเด็นอภิปราย เป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
แบบโยคะ พบว่า ในการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะในแต่ละสัปดาห์ ช่วงแรกของการร่วมกิจกรรม
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เด็กปฐมวัยยังคงยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง และเป็ นช่วงทีเ่ ด็กเรียนรูก้ ารทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื บางคนไม่มี
ความมันใจในการปฏิ
่
บตั ิ และไม่คนุ้ เคยกับอุปกรณ์ แต่ในสัปดาห์ต่อไปเด็กจะเกิดการเรียนรูแ้ ละมีการปรับตัว
ในท่ากิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะได้มากขึน้ ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John, Dewey) ทีเ่ ชื่อว่า
การเรียนรูเ้ กิดจากการกระทํา (Learning by doing) และสอดคล้องกับ เพียเจท์ และ อินเฮลเดอร์ (วรวรรณ
เหมชะญาติ. 2536: 31 – 33; อ้างอิงจาก Piaget; & Inhelder) กับการเรียนรูข้ องเด็กทีเ่ ข้าใจถึงสิง่ ต่างๆ
และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุได้ โดยการลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเป็ นสําคัญ การลงมือ
กระทํามีความเชือ่ มโยงกันอย่างยิง่ กับประสาทสัมผัส ทัง้ นี้เพราะขัน้ การรับรูจ้ ากการคิดมโนภาพ เป็ น
ขัน้ ทีเ่ ด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการรับรู้ ไปสูก่ ารทีส่ ามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับวัตถุได้อย่างลึกซึง้ ซึง่ ความสามารถดังกล่าวถือว่าเป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนาทางด้านมิตสิ มั พันธ์
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะเป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กได้ลงมือกระทํา และเคลือ่ นไหวร่างกาย
จึงส่งผลให้ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั จากกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมี
การพัฒนาทีส่ งู ขึน้ เช่น การทีเ่ ด็กได้สงั เกตการเปลีย่ นแปลงของมือทีอ่ ยูร่ ะดับล่างแล้วยกขึน้ เหนือศีรษะ
ในท่าต้นไม้ โดยเด็กจะสังเกตพบว่ามือได้วา่ ตําแหน่งของมือได้ถูกเปลีย่ นไปจากเดิม และเปลีย่ นตําแหน่ ง
จากด้านล่างไปสูด่ า้ นบน และการทีเ่ ด็กได้ทาํ กิจกรรมด้วยท่าทางทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน ทําให้เด็ก
สามารถศึกษา สังเกตเปรียบเทียบท่าโยคะต่างๆ ว่าเหมือนหรือต่างกันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เพียเจท์
(Piaget) ทีเ่ ชื่อว่า เด็กจะเรียนรูจ้ ากสือ่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม ซึง่ สามารถพัฒนารูปแบบการคิดของเด็ก
และกระบวนการทีส่ าํ คัญของโครงสร้างทางสติปญั ญา คือ กระบวนการปรับเข้าสูโ่ ครงสร้าง (Assimilation)
กระบวนการทีเ่ ด็กพยายามจะนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากสิง่ แวดล้อมมาปรับให้เข้ากับความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่ และ
กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) ทีป่ รับโครงสร้างทางสติปญั ญาของตนให้เหมาะสม
กับประสบการณ์ใหม่ทร่ี บั เข้าไป ซึง่ กระบวนการทัง้ สองนี้ จะทํางานร่วมกันตลอดเวลา (ประสาท อิศรปรีดา
2523: 120 – 121) ทัง้ นี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กมีอสิ ระในการเล่นและเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง โดยเด็กแต่ละคนสามารถเลือกเล่นอุปกรณ์ในสิง่ ทีต่ นชอบได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ การได้
สัมผัสกับอุปกรณ์และได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เป็ นประสบการณ์สาํ คัญสําหรับการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย
ซึง่ เมื่อนํามาประกอบกับท่าทางการเคลือ่ นไหวของกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทัง้ 10 ท่า ทีส่ ง่ เสริม
ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ดว้ ยกันทัง้ สิน้
ผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ทไ่ี ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะ พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมในทุกๆ
ด้านโดยแยกศึกษาเป็นรายด้าน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความเหมือนความต่าง พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กมีทกั ษะทีแ่ ตกต่างกัน
เนื่องจากการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ ผูว้ จิ ยั ในบทบาทของครู ได้ใช้คาํ ถามปลายเปิดให้เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตลอดจนใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้เด็กฝึกสังเกต เปรียบเทียบตําแหน่ง
การมองการเคลื่อนทีท่ ศิ ทางของอวัยวะต่างๆของร่างกายขณะทําท่าโยคะ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คาํ ถามให้เด็ก
ได้สงั เกตลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุ เมือ่ มองในทิศทางของเด็กทีม่ คี วามเหมือน หรือต่างจากกัน
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อย่างไร ซึง่ เป็ นการตัง้ คําถามทีใ่ ห้เด็กได้สนใจการเคลือ่ นทีข่ องร่างกายและวัตถุทจ่ี ดั กระทําร่วมกัน อีกทัง้
ยังกระตุน้ ให้เด็กได้คดิ อย่างหลากหลายและเป็ นการส่งเสริมการคิดมโนภาพของวัตถุนนั ้ แล้วเชือ่ มโยง
ไปสูก่ ารบันทึก ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก
อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องเด็กให้ดยี งิ่ ขึน้ การใช้คาํ ถาม เป็ นการกระตุน้
ให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพราะคําถามจะทําให้เด็กคิดเชือ่ มโยงความรูเ้ ก่าสูค่ วามรูใ้ หม่ ช่วยให้เด็ก
เรียนอย่างมีเหตุผล ค้นคว้าหาความรู้ และขยายความคิดกว้างขวางยิง่ ขึน้
ด้านที่ 2 ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ พบว่า ในขณะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรูใ้ นเรื่องตําแหน่งต่างๆ ในขณะของการยืน นั ่ง และการเคลือ่ นไหวของมือ แขน
ขา ประกอบกับการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุประกอบกับการกระตุน้ ด้วยการใช้คาํ ถามให้เด็กได้สงั เกต เช่น
การเคลือ่ นไหวท่าเต่า ตําแหน่งแรกของแขนคืออยูข่ า้ งลําตัวในตําแหน่งด้านซ้ายและด้านขวา แล้วเคลือ่ นที่
มาอยูบ่ นศีรษะ และจบลงวางด้านล่างแนบกับพืน้ เมือ่ ครูให้เด็กได้บนั ทึกเป็ นประสบการณ์ดา้ นการรับรู้
ทางประสาทสัมผัสทีเ่ ด็กได้รบั ระหว่างการทํากิจกรรม เด็กจะเกิดการเรียนรูต้ าํ แหน่ งของด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน ด้านด้านล่าง ด้านหน้า ด้านหลัง ได้เรียนรูเ้ กีย่ วตําแหน่งทีม่ กี ารคงที่ และเปลีย่ นแปลงไปตาม
การเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ ประกอบกับขณะทีเ่ ด็กบันทึกเรื่องราวเด็กจะคิดทบทวนสร้างมโนภาพ
และจินตนาการเกีย่ วกับส่วนประกอบต่างๆ ของรูปทรงถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพวาด ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
สมุดบันทึกประสบการณ์ ด้านการรับรูท้ างประสาทสัมผัสทีเ่ ด็กได้รบั ระหว่างการเผชิญหน้ากับรูปทรง
การเคลื่อนทีแ่ ละเข้าใจในมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ มากขึน้
ด้านที่ 3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน พบว่า การใช้คาํ ถามประกอบในการจัดประสบการณ์
ให้กบั เด็กนอกจากส่งเสริมกระบวนการคิด และการตัดสินใจแล้วยังเป็ นการเร้าให้เด็กได้คน้ หาข้อมูล
เพิม่ เติมด้วยตนเองเพือ่ พัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กและช่วยให้เด็กได้นําความรูไ้ ปใช้รว่ มกับการบันทึก
ของเด็กผ่านการวาดภาพระบายสีสงิ่ ทีเ่ ด็กได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ ตัวอย่างจาก
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะท่าผีเสือ้ ผูว้ จิ ยั ได้เตรียมอุปกรณ์สาํ หรับเด็ก เช่น ลูกบอล ห่วงยาง และ
ได้ให้ทาํ กิจกรรมนั ่งเป็ นวงกลมโดยนังให้
่ เข่าติดกันและเมือ่ เคลือ่ นไหวท่าผีเสือ้ ให้อุปกรณ์ได้ต่อเข้าด้วยกัน
หลังจากเด็กได้ทาํ กิจกรรมแล้วมาบันทึก พบว่า เด็กส่วนใหญ่บนั ทึกเป็ นรูปร่างตามจินตนาการของตนเอง
บางคนวาดเป็นรูปร่างผีเสือ้ บางคนวาดเป็ นกลมๆ หลายๆ อันนํามาต่อรวมกัน บางคนวาดเป็ นเส้น
รวมกันเป็ นวงกลม ซึง่ รายละเอียดของรูปภาพมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของเด็กแต่เมือ่ คุณครู
ใช้คาํ ถามเกีย่ วกับรูปวาดเชือ่ มโยงเกีย่ วกับขณะทํากิจกรรมการเคลือ่ นไหวการต่อเข้าด้วยกันของร่างกาย
และวัตถุเด็กสามารถบอกเกีย่ วกับภาพทีว่ าดได้อย่างมีความหมาย และสามารถวาดภาพการเคลือ่ นไหว
แบบโยคะทีเ่ ด็กได้ปฏิบตั จิ ริงได้สอดคล้องกับกิจกรรมและสามารถทําท่าได้ถกู ต้องมากขึน้ ซึง่ ผลงาน
การบันทึกทีเ่ ด็กถ่ายทอดมาเป็ นภาพวาดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการสังเกต การเก็บข้อมูลของเด็ก
เกีย่ วกับลักษณะของวัตถุสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการสังเกต การรับรู้ การนึกคิด การเก็บข้อมูลของเด็ก
เกี่ยวกับลักษณะของวัตถุจากการทีไ่ ด้ทาํ กิจกรรม นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ ประมวญ ดิคคินสัน. (2535:
184) ในเรือ่ งทีเ่ ด็กบันทึกในขณะสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ หรือสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ จากกิจกรรมลงสมุด ขณะทีเ่ ด็กบันทึกเด็ก
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จะต้องสังเกต จําแนกเปรียบเทียบ คิดทบทวนถึงสิง่ ทีไ่ ด้กระทําไปและเปรียบเทียบความคิดถ่ายทอด
ออกมาเป็ นภาพเมือ่ เด็กได้บนั ทึกทบทวนเป็ นประจํา เด็กจึงได้ฝึกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ
ความคิดเป็นภาพอยูเ่ สมอ ซึง่ ทักษะทีจ่ ะนําไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ต่อไป เพราะ
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์เป็ นพัฒนาการความสามารถทางสมองซีกขวาทีท่ าํ ให้เกิดจินตนาการ และ
การสร้างมโนภาพให้เกิดขึน้ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรูใ้ นอนาคตของเด็กปฐมวัยต่อไป
ทัง้ นี้หลังจากทีเ่ ด็กได้ผ่านประสบการณ์ จากการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะมาแล้ว
หลายสัปดาห์ และได้บนั ทึกเรือ่ งราวเป็ นรูปภาพหลังจากการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรู้
ด้านมิตสิ มั พันธ์และสร้างความคิดรวบยอดของตนเองขึน้ มา ดังนัน้ ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง จึงเกิดจากการฝึ กฝนและทบทวนความสัมพันธ์ของมิตสิ มั พันธ์ต่างๆ ในท่าของท่าโยคะ
รวมถึงจากการกระตุน้ ด้วยคําถามของครู และเมื่อพิจารณาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์โดยรวม และ
รายด้าน ได้แก่ ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ด้านการต่อเข้าด้วยกัน ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์มกี ารเปลีย่ นแปลงของความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
2. การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะ ด้วยแบบทดสอบเชิงปฏิบตั จิ ริง พบว่า ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ หลังการจัด
กิจกรรมมีคะแนนสูงกว่าความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือน ความต่าง และด้านการต่อเข้า
ด้วยกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
โดยแยกเป็ นรายด้าน 3 ด้าน ได้ผลดังนี้
ด้านที่ 1 ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือนความต่าง ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มีคา่ เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 พบว่า ค่าเฉลีย่
ของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ คือ 3.10 และ 8.80 ตามลําดับ
เนื่องจากกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้มสี อ่ื และอุปกรณ์ทส่ี ง่ เสริมทางมิตสิ มั พันธ์
ได้แก่ ลูกบอล ห่วงยาง แผ่นยาง ไม้บล๊อก ซึง่ มีสแี ละรูปทรงทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นต้น ซึง่ ในขณะทีเ่ ด็กได้
เคลือ่ นไหวกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะในท่าทีแ่ ตกต่างกันทัง้ 10 ท่า เช่น ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง
เด็กจะได้สงั เกตถึงความเหมือนได้วา่ เป็ นลักษณะการเคลือ่ นไหวแบบโยคะในท่ายืนเป็ นหลักทัง้ สามท่า
แต่จะแตกต่างกันในรูปแบบการเคลือ่ นไหวของมือและขา โดยท่าต้นไม้และท่าภูเขาจะคล้ายกันมาก
ตรงทีใ่ ช้สองมือหยิบอุปกรณ์แล้วยกขึน้ เหนือศีรษะ จะแตกต่างกันตรงทีท่ า่ ต้นไม้จะยกเท้าหนึ่งข้างขึน้
แตะทีเ่ ข่าด้านในของอีกขาหนึ่ง แต่ถา้ ต้นไม้จะไม่ยกขาขึน้ เป็ นต้น รวมทัง้ ความเหมือนและแตกต่าง
ของรูปร่าง รูปทรง ขนาด สี และรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ทเ่ี ด็กได้เลือกใช้ในท่ากิจกรรมเคลื่อนไหว
แบบโยคะในแต่ละวัน และการเรียกชื่อท่าทีแ่ ตกต่างกันออกไปทัง้ 10 ท่า ตลอดทัง้ 8 สัปดาห์
เมือ่ เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมและได้ฝึกทักษะการสังเกตด้านความเหมือน ความต่าง ปรากฎ
ว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ พบว่า
มีคา่ เฉลีย่ การเปลีย่ นแปลงคะแนนรายบุคคล ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ สูงขึน้ ก่อนการทดลองโดยเด็กปฐมวัย
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มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี 2 คน คือคนที่ 5 และ 14 มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน เด็กปฐมวัยมี
คะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 16 คน คือคนที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, และ 20
โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 4 – 7 คะแนน เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุง 2 คน คือ คนที่ 4
และ 12 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 3 คะแนน และค่าเฉลีย่ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะ อยูใ่ นระดับปานกลางและระดับดี ตามลําดับ โดยเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปรับปรุง 13 คน ระดับปานกลาง 7 คน หลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี
20 คน
แสดงว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นความเหมือน ความต่างของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะโดยรวมและรายด้านสูงขึน้
ด้านที่ 2 ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มีคา่ เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 พบว่า ค่าเฉลีย่
ของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ คือ 3.00 และ 9.10 ตามลําดับ
เนื่องจากในขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เด็กได้ใช้ความคิดในการจัดวางร่างกาย และ
วัตถุในตําแหน่งต่างๆ เช่น ในการรวมท่าดอกไม้ และท่าผีเสือ้ ให้มคี วามสัมพันธ์กนั โดยให้เด็กทีท่ าํ ท่า
ดอกไม้อยูว่ งกลมด้านใน และให้เด็กทีท่ าํ ท่าผีเสือ้ อยูว่ งกลมด้านนอก เด็กสามารถบอกได้วา่ ทัง้ สองท่า
อยูใ่ นตําแหน่งด้านในและด้านนอก คือ ในการรวมท่ากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะท่าดอกไม้และท่าผีเสือ้
ในท่าดอกไม้เด็กได้ยนื ในตําแหน่งด้านในวงกลม ส่วนท่าผีเสือ้ เด็กได้ยนื ในตําแหน่งด้านนอกวงกลม
หรือการทําท่าเต่า ตําแหน่งศีรษะของเด็กได้เคลือ่ นทีจ่ ากด้านบน และค่อยเคลื่อนลงแตะทีพ่ น้ื ด้านล่าง
ในทุกๆ ขันตอน
้
ครูสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาความเข้าใจในเรื่องตําแน่ งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั
รวมทัง้ มิตใิ นการจัดวางตําแหน่งของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายกับวัตถุ โดยใช้คาํ ถามเชือ่ มโยงเข้าสู่
ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ได้ในขณะทํากิจกรรม เป็ นต้น ซึง่ การเรียนรู้
ของเด็กวัยนี้ เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสจะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
และตัดสินใจด้วยตนเอง เพือ่ พัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กสูก่ ารเรียนรูด้ า้ นมิตสิ มั พันธ์ต่อไป
เมือ่ เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมและได้ฝึกทักษะการสังเกตตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ปรากฎว่า
เด็กปฐมวัย หลังจากได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ การเปลีย่ นแปลงคะแนนรายบุคคล ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ สูงขึน้ ก่อนการทดลอง โดยเด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับดี 3 คน คือคนที่ 10, 12 และ 16 มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน
เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 15 คน คือคนที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 19 และ 20 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 4 – 7 คะแนน เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุง
1 คน คือ คนที่ 9 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในระดับ 3 คะแนน และค่าเฉลีย่ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะอยูใ่ นระดับปรับปรุงและระดับดี ตามลําดับ โดยเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปรับปรุง 14 คน ระดับปานกลาง 6 คน หลังการทดลอง
อยูใ่ นระดับดี 20 คน
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แสดงว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะโดยรวมและรายด้านสูงขึน้
ด้านที่ 3 ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ดา้ นการต่อเข้าด้วยกัน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เคลือ่ นไหวแบบโยคะ มีคา่ เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนหลังการจัดประสบการณ์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ คือ 3.10 และ 9.05 ตามลําดับ เนื่องจาก
กิจกรรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เด็กได้ฝึกทักษะทางมิตสิ มั พันธ์ดา้ นการต่อเข้าด้วยกันจากการสังเกตุ
การต่อกันของวัตถุสงิ่ ของในมือในท่างวงกลม เช่น ท่าดอกไม้ขณะทีก่ างแขนมือทีช่ นต่อกันของเด็ก
เป็ นรูปวงกลมเดียวกัน หรือท่าผีเสือ้ ทีเ่ ด็กนังเขาแตะชิ
่
ดกันเป็ นรูปวงกลม หรือท่าสงบเด็กได้นอนยืดขา
แตะชิดกันเป็ นปลาดาว ซึง่ การต่อเข้าด้วยกันเป็นการรวมของวัตถุเข้าไว้เป็ นหนึ่งเดียวเมือ่ เด็กได้ลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะในท่าต่างๆ ทีก่ าํ หนดไว้ โดยครูได้เปิดโอกาสให้เด็กได้จนิ ตนาการ
ในท่าทางทีเ่ ด็กชอบแล้วต่อรวมกันกับเพือ่ นๆ เด็กจึงสนุ กสนานกับการจินตนาการท่าทีต่ นเองคิดขึน้
ทําให้เด็กเกิดการพัฒนาการเรียนรูจ้ ากการได้มโี อกาสเลือกตัดสินใจ และแก้ปญั หาต่างๆ ด้วยตนเอง
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะจึงช่วยพัฒนาความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ให้กบั เด็กปฐมวัย
ได้เป็ นอย่างดี
เมือ่ เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมและได้ฝึกทักษะการต่อเข้าด้วยกัน ปรากฎว่า เด็กปฐมวัย
หลังจากทดสอบด้วยแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริง วัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ การเปลีย่ นแปลง
คะแนนรายบุคคล ด้านการต่อเข้าด้วยกัน สูงขึน้ ก่อนการทดลองโดยเด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับดี
1 คน คือคนที่ 12 มีคะแนนการเปลีย่ นแปลง 8 คะแนน เด็กปฐมวัยมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง 19 คน
คือคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 โดยมีคะแนนเพิม่ ขึน้
ในระดับ 4 – 7 คะแนน
โดยเด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับ
ปรับปรุง 13 คน ระดับปานกลาง 7 คน หลังการทดลองอยูใ่ นระดับดี 20 คน
แสดงว่า ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ด้านการต่อเข้าด้วยกันของเด็กปฐมวัย หลังการจัด
กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะโดยรวมและรายด้านสูงขึน้
จากประสบการณ์ในการวิจยั ครัง้ นี้ การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เป็ นการส่งเสริมให้เด็ก
ได้ทาํ กิจกรรมเคลือ่ นไหวอย่างเป็ นขันตอน
้
ผสมผสานกับการจินตนาการเป็นมโนภาพ ซึง่ วิธกี ารนี้เป็น
การช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก ทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ทีเ่ ชื่อว่า การกระทําซํ้าจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ คือ เมือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งใดแล้ว
ได้ทบทวนและฝึกฝน จะทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถจดจําได้ดี (พัชรี สวนแก้ว. 2545: 56 – 57)
ทําให้เด็กมีความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ทส่ี งู ขึน้ ดังนัน้ ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ จึงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
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ผูว้ จิ ยั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าในครัง้ นี้
จะเป็นแนวทางให้ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย ได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทาง
มิตสิ มั พันธ์ต่อไป

ข้อสังเกตที่ ได้จากการวิ จยั
1. ในช่วงสัปดาห์แรกของการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ เด็กจะให้ความสนใจกับกิจกรรม
แต่ยงั ไม่มคี วามมันใจในการแสดงท่
่
าทาง บางคนอาย เมือ่ คุณครูถามเด็กไม่กล้าตอบคําถาม แต่เมือ่ ผ่านไป
ถึงสัปดาห์ทส่ี อง เด็กมีความคุน้ เคยกับการทํากิจกรรม และมีความมันใจกล้
่
าถามและตอบมากขึน้ มี
ความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตลอดจนจบ ดังนัน้ กิจกรรมนี้ จึงเป็นกิจกรรม
ทีด่ งึ ดูดความสนใจสําหรับเด็กๆ
2. เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยความสนุ กสนานขณะทีเ่ ด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรม เนื่องจากกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะเป็นกิจกรรมทีแ่ ปลกใหม่ ทีเ่ ด็กได้เคลือ่ นไหวร่างกายในท่าต่างๆ ขณะทํากิจกรรมเด็กมีโอกาส
ได้พดู คุยและอยูใ่ นบรรยากาศไม่เครียด ทําให้เด็กเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้ดี
3. สือ่ อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ช่วยส่งเสริมความสามารถทาง
มิตสิ มั พันธ์ เช่น เด็กใช้หว่ งประกอบการทําท่าตักแตน
๊
ซึง่ เป็ นท่าทีต่ อ้ งยกขาขึน้ ทีละข้าง หลังจากที่
เด็กนําห่วงใส่ไว้ทข่ี า เมือ่ ครูให้เด็กได้สงั เกตการเคลื่อนทีข่ องห่วงทีต่ าํ แหน่งแรกอยูใ่ นระดับพืน้ เมือ่ นับ
จังหวะทีส่ องขาได้ถกู ยกขึน้ ห่วงจึงถูกยกขึน้ ด้านบนตามด้วย และจังหวะทีส่ ามขาได้วางลงในตําแหน่ง
ด้านล่าง เป็ นต้น
4. เมือ่ ครูกระตุน้ โดยใช้คาํ ถามเชือ่ มโยงกับท่าทางการเคลื่อนไหวขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะของเด็ก ทําให้เด็กบอกถึงมิตสิ มั พันธ์ในด้านต่างๆ ได้ เช่น ในขณะทีเ่ ด็กทําท่ากิจกรรมเคลือ่ นไหว
โยคะท่าลิง โดยใช้ลกู บอลประกอบท่ากิจกรรมดังกล่าว เมือ่ เด็กก้มลงในจังหวะทีส่ องมือทีถ่ อื ลูกบอลอยู่
แตะทีข่ าด้านซ้าย สลับกับแตะทีข่ าด้านขวา ครูใช้คาํ ถามถึงการเคลือ่ นทีข่ องลูกบอล ซึง่ ช่วงแรกเด็ก
จะบอกด้านซ้าย-ขวาไม่ถกู ต้อง แต่เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปสักระยะครูจะให้เริม่ จากซ้ายไปขวาทุกครัง้ ทําให้เด็ก
สามารถจดจําได้วา่ ด้านใดคือด้านซ้ายหรือด้านขวา เป็ นต้น

ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. ครูควรมีบทบาทในการกระตุน้ ให้เด็กสนใจปฏิบตั ไิ ด้ตลอดกิจกรรม รวมทัง้ ให้กาํ ลังใจเด็ก
หากเด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะไม่ได้ในช่วงแรกของกิจกรรม และเมือ่ เด็กปฏิบตั กิ จิ กรรม
ได้ดี ควรชมเชย เพื่อเป็ นแรงเสริมให้กบั เด็ก
2. จัดเตรียมสือ่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในแต่ละวันให้พร้อมทีจ่ ะทํากิจกรรมในแต่ละวัน โดยจัดเตรียม
ใส่ตะกร้าไว้เป็ นกลุ่มๆ และควรรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทุกครัง้ เพือ่ สะดวกในการนํามาใช้ครัง้ ต่อไป
3. ก่อนการทํากิจกรรมในสัปดาห์แรกครูควรแนะนําอุปกรณ์ และวิธใี ช้ให้ปลอดภัยไม่ให้เด็ก
เกิดอันตรายขณะทํากิจกรรม เช่น ไม้บล๊อกควรแนะนําให้ระมัดระวังไม่ให้โยนใส่เพือ่ น ถือให้แน่นเหมาะมือ
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โดยเฉพาะในช่วงการเคลือ่ นไหวร่างกายในท่าต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ตนเองและผูอ้ ่นื ตลอด
การทํากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในกิจกรรม สามารถปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวัน ซึง่ บางวัน
เด็กอยากทําท่ากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะท่าทีเ่ ด็กจินตนาการเองโดยใช้ช่อื ทีค่ ดิ เอง ครูสามารถให้
เด็กได้ปฏิบตั เิ พิม่ เติมจากแผนเดิมทีเ่ ตรียมไว้ได้

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและวิจยั ถึงการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะซึง่ มีผลต่อความสามารถ
ด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถด้านการสือ่ สาร การคิดแก้ปญั หา ความเชือ่ มันในตนเอง
่
การช่วยเหลือผูอ้ ่นื
มีวนิ ยั ต่อตนเอง การมีสว่ นร่วมทางสังคมกับผูอ้ ่นื เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพือ่ ติดตามผลของการใช้กจิ กรรมเคลือ่ นไหวแบบ
โยคะทีม่ ผี ลต่อความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ทีน่ อกเหนือ
จากกิจรรมเคลือ่ นไหว เช่น กิจกรรมศิปสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเกมการศึกษา เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
- คู่มือการใช้แผนการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
- ตัวอย่างแผนการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
- แบบประเมิ นแผนการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
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คู่มอื การใช้แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมได้
หลายวิธี วิธหี นึ่งทีส่ ามารถจัดให้เด็กได้คอื การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ โดยให้เด็กได้เคลือ่ นไหว
ร่างกายในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ด้วยท่าทางทีม่ งุ่ ส่งเสริมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ เพือ่
พัฒนาความคิดรวบยอดและฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของท่าทางการเคลื่อนไหว
ของร่างกายในตําแหน่งของทิศทาง บน-ล่าง ซ้าย- ขวา ใกล้ –ไกล รวมถึงการต่อรวมเข้าด้วยกันของ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายในแต่ละชุดท่าของเด็กปฐมวัยซึง่ จะเป็ นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูท้ ก่ี ่อให้เกิด
พัฒนาการด้านมิตสิ มั พันธ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ในขัน้ สูงต่อไป

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยในด้านความเหมือนความต่างด้านตําแหน่ง
ของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั และการต่อเข้าด้วยกัน ด้วยการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะเน้นกระบวนการ
ในการมองเห็น การรับรู้ และการเคลือ่ นไหวทีป่ ระสานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและสมองของเด็กปฐมวัย
จากประสบการณ์จริง

หลักการจัดประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกท่าทางโยคะ จํานวน 10 ท่าโดยเลือก
ท่าทีง่ า่ ยไม่ยากจนเกินไปเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ในระดับอายุ 4 – 5 ปี ซึง่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
ตลอดทัง้ 8 สัปดาห์ ซึง่ จัดในช่วงเวลากิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะโดยประกอบด้วยท่าต้นไม้ ท่าภูเขา
ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้บาน ท่าผีเสือ้ ท่างู ท่าตักแตน
๊
ท่าสุนขั
โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมฝึ กการหายใจเข้า การหายใจออก จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที
ขัน้ ที่ 2 การทําท่าทางของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะในขัน้ นี้ เป็ นการฝึกท่าทางโยคะ
ประกอบด้วยการฝึกท่าโยคะ โดยปฏิบตั ซิ ้าํ ชุดละ 2 รอบ จะทําการฝึ กต่อเนื่องกันโดยไม่พกั เป็ นเวลา
15 นาที และจบการฝึกด้วยท่าสงบเสมอ
ขัน้ ที่ 3 การผ่อนคลาย ระยะเวลาในขัน้ ตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

วิ ธีการดําเนิ นกิ จกรรม
สร้างความคุน้ เคยกับเด็กในช่วงก่อนการทดลอง เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
สัปดาห์ท่ี 1 – 8 ดําเนินกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
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ขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
ขัน้ นํา (5 นาที)
เป็ นการนําเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการอบอุ่นร่างกาย และให้เด็กทําท่าต่างๆ ตามจินตนาการ
ประกอบเสียงดนตรีบรรเลง เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในกิจกรรมจากนัน้ ให้ฟงั คําสัง่ และ
ข้อตกลงในการทํากิจกรรมจากครูและปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ดําเนิ นการ (15 นาที)
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการนําเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการฝึกการหายใจ โดยให้เด็กวางมือบนท้องโดย
กําหนดให้หายใจเข้าท้องพอง นับ 1 – 3 และหายใจออกท้องยุบลง ทําซํ้าอีก 2 ครัง้
การหายใจเข้าการหายใจออก ในขัน้ นี้จะเป็นการนําให้เด็กรูจ้ กั การหายใจเป็ นการกระตุน้
ให้ปอดได้ทาํ งาน ฝึกบริหารอวัยวะต่างๆ และสมองให้ได้ทาํ งานมากขึน้ การฝึ กหายใจ เพือ่ ฝึ กสมาธิ
และสติ ฝึกการอยูก่ บั ปจั จุบนั และความสงบทางใจ จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที
ขัน้ ที่ 2 การทําท่าทางของกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ ในขัน้ นี้เป็นการฝึกท่าทางโยคะ
ประกอบด้วยการฝึกควบคูก่ บั อุปกรณ์ในชัน้ เรียน โดยปฏิบตั ซิ ้าํ ชุดละ 2 รอบ จะทําการฝึ กต่อเนื่องกัน
โดยไม่พกั เป็ นเวลา 10 นาที และจบการฝึกด้วยท่าสงบเสมอ
ขัน้ สรุป (5 นาที) การผ่อนคลาย ขัน้ นี้เมือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงระบบต่างๆ ได้ทาํ งาน จึงควรจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบต่างๆ ให้ปรับคืนสู่
สภาวะปกติ ด้วยการนวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และนังสมาธิ
่
แผ่เมตตา โดยใช้เพลงบรรเลงประกอบ

การประเมิ นผล
1. สังเกตการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนาและการตอบคําถามของนักเรียน
3. สังเกตจากการวาดภาพลงในสมุดภาพการเรียนรู้

บทบาทครู
1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะให้เข้าใจก่อนลงมือจัดกิจกรรม
2. สร้างข้อตกลงและอธิบายขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
3. กระตุน้ ให้เด็กทําท่าทางและให้ความช่วยเหลือเมือ่ เด็กต้องการ และพยายามใช้คาํ ถาม
ให้เด็กได้สงั เกตการเคลือ่ นไหวต่างๆ เพือ่ เพิม่ พัฒนาการด้านมิตสิ มั พันธ์

บทบาทเด็ก
ครูควรชีใ้ ห้เด็กเห็นบทบาทของตนเอง ดังนี้
1. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีต่ กลงกันไว้
2. พยายามให้เด็กฝึกการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบท่าทางขณะทํากิจกรรม
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ตารางวิเคราะห์การส่งเสริมความสามารถด้านมิตสัมพันธ์
ที่

ท่าโยคะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8

ท่าต้นไม้
ท่าภูเขา
ท่าลิง
ท่าเต่า
ท่ากระต่าย
ท่าดอกไม้
ท่าผีเสือ้
ท่างู
ท่าตั ๋กแตน
ท่าสุนขั

ส่งเสริมมิตสิ มั พันธ์
ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ด้านการต่อเข้าด้วยกัน

































ตัวอย่างแผนการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ความคิดรวบยอด
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
ด้านความเหมือนความต่าง ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั และการต่อเข้าด้วยกัน

จุดมุ่งหมาย
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยในด้านความเหมือนความต่าง ด้าน
ตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั และการต่อเข้าด้วยกัน
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ตารางการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ การจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 4 วัน ดังนี้
สัปดาห์
1

2

วัน

เวลา

จันทร์ 09.30 – 9.55 น.
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
จันทร์ 09.30 – 9.55 น.
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

ส่งเสริมมิตสิ มั พันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

- ด้านความเหมือนความต่าง 1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ 2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ทดลองโดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย
- ด้านความเหมือนความต่าง 1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ 2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
ทดลองโดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย

3

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลองโดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย
(เพิม่ ท่าดอกไม้)

4

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลองโดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย
ท่าดอกไม้ (เพิม่ ท่าผีเสือ้ )

5

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลองโดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย
ท่าดอกไม้ ท่าผีเสือ้ (เพิม่ ท่างู)

6

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. - ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
- ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
- ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลอง โดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่
ดังนี้ ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่า
กระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสือ้
ท่างู ท่าตักแตน
๊
(เพิม่ ท่าสุนขั )

72
สัปดาห์

วัน

เวลา

ส่งเสริมมิตสิ มั พันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

7

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. -ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
-ด้านตําแหน่ งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
-ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลอง
โดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้
ท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า
ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสือ้
ท่างู ท่าตักแตน
๊
ท่าสุนขั

8

จันทร์ 09.30 – 9.55 น. -ด้านความเหมือนความต่าง
อังคาร
-ด้านตําแหน่ งของสิง่ ต่าง ๆ
พุธ
-ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
พฤหัสบดี

1. อธิบายและสาธิตการหายใจแบบโยคะ
2. ฝึกกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดลอง
โดยใช้รปู แบบการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังนี้ ท่า
ต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า
ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสือ้
ท่าสุนขั
ท่างู ท่าตักแตน
๊
(ทบทวนท่าทัง้ หมด)

หมายเหตุ : เพลงบรรเลงเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละวัน
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ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ท่าต้นไม้

ท่าภูเขา

ท่าลิง

ท่าเต่า

ท่ากระต่าย

ท่าดอกไม้

ท่าผีเสือ้

ท่าตักแตน
๊
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เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ ด้านความเหมือนความต่างของท่าทางเมื่อได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง

ด้านบน-ด้านล่าง

ด้านนอก –ด้านใน

ระยะใกล้-ระยะไกล

เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ ร่วมกับอุปกรณ์ทเ่ี ด็กได้เลือกด้วยตนเอง
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เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
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ภาพตัวอย่างการบันทึกจากกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ท่าเต่า ด.ช.ธีรวัฒน์บอกว่า เต่ามีหวั มีกระดองกลมๆ

ท่าผีเสือ้ ด.ช.ทวีสนิ บอกว่า นังตั
่ วตรงใช้สองมือจับขาไว้แน่ นๆ

ท่าต้นไม้ ด.ช.อิทธิกรบอกว่ามีใบไม้มากมาย

ท่าผีเสือ้ ด.ญ.อรวรรณวาดระบายสีรปู ผีเสือ้

ท่าตั ๊กแตน ด.ญ.เจนจิราบอกว่า นอนตัวตรงและศีรษะติดพืน้ ท่าลิง ด.ญ.ธาราทิพย์บอกว่ายืนและก้มใช้มอื แตะพืน้
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แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
คําชี้แจง
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบแผนการจัด
กิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ ของเด็กปฐมวัยปีท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี)
2.
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ จะนําไปปรับปรุง
รูปแบบแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะของเด็กปฐมวัยปีท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี)
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
ของเด็กปฐมวัยปีท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี)
ขอความกรุณาจากท่านผูเ้ ชีย่ วชาญได้พจิ ารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามรายการทีก่ าํ หนด โดยทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับ
ความคิดเห็นของท่าน หากมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมกรุณาลงรายละเอียดท้ายรายการประเมิน ขอขอบพระคุณ
อย่างสูงในความกรุณาของท่าน

สิรนิ ทร์ โกมลสุทธิ ์
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะของเด็ก
ปฐมวัยปีท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี)
คําชี้แจง
โปรดอ่านรายการประเมินแต่ละรายการทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบ แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว
แบบโยคะของเด็กปฐมวัยปีท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี) และทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง “ระดับความเหมาะสม”
ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน หากมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมกรุณาลงรายละเอียดท้ายรายการประเมิน
ซึง่ แบบประเมินนี้เป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราประมาณค่า โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมมากทีส่ ดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ

รายการประเมิน
1. ความชัดเจนของจุดมุง่ หมายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
2. ความสัมพันธ์กนั ระหว่างทฤษฎี แนวคิดพืน้ ฐานของการกําหนดกรอบ
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะทีม่ ตี ่อความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัยปี ท1่ี (อายุ 4 – 5 ปี)
3. การกําหนดขัน้ ตอนรูปแบบการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมี
ความสัมพันธ์กนั กับองค์ประกอบด้านความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย
4. การเรียงร้อยขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะมีความ
ต่อเนื่องกัน
5.ความชัดเจนของขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
6. เนื้อหาสาระทีใ่ ช้เป็ นสือ่ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะ
8. สือ่ ทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
9. ความเหมาะสมทีจ่ ะนําแผนการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวแบบโยคะไปใช้กบั
เด็กปฐมวัยอายุ 4 – 5 ปี
10. ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะส่งผลต่อความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย(อายุ 4 – 5 ปี)
รวม

ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
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ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชือ่ ........................................................................... ผูเ้ ชีย่ วชาญ
(………………………………………………………..)
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ภาคผนวก ข
- คู่มือแบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
- ตัวอย่างแบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
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คู่มอื แบบทดสอบปฏิบตั ิ จริง
วัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์
ลักษณะทัวไปของแบบทดสอบ
่
แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปฏิบตั จิ ริงวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
ปีท่ี 1 (อายุ 4 – 5 ปี) ในการดําเนินการสอบ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสอบด้วยตนเองโดยการอธิบายวิธกี าร
ทําแบบทดสอบ และดําเนินการสอบทีละข้อ เป็ นการทดสอบรายบุคคลโดยให้ผรู้ บั การทดสอบปฏิบตั จิ ริง
และตอบข้อคําถามของผูด้ าํ เนินการทดสอบ เมือ่ ทุกคนทําการทดสอบครบทัง้ ชุด ผูว้ จิ ยั บันทึกคะแนน
ของแต่ละคนลงในใบบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ ซึง่ การทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับ
จากชุดที่ 1 – 3 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 3 วัน เมือ่ ทําการทดสอบครบ 3 วัน โดบวัดความสามารถ
ด้านมิตสิ มั พันธ์ของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านความเหมือนความต่าง จํานวน 5 ข้อ
2. ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
จํานวน 5 ข้อ

การให้คะแนน
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง
ให้ 2 คะแนน
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องโดยครูตอ้ งอธิบายเพิม่ เติม ให้ 1 คะแนน
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้แม้ครูอธิบายเพิม่ เติม ให้ 0 คะแนน

การเตรียมการสอบ
1. ผูด้ าํ เนินการทดสอบต้องศึกษาคูม่ อื ในการประเมินให้เข้าใจกระบวนการในการทดสอบทัง้ หมด
เพือ่ ให้เกิดความชํานาญในการใช้แบบทดสอบ ซึง่ จะทําให้การดําเนินการทดสอบเป็ นไปอย่างราบรืน่
และก่อนการทดสอบต้องเขียนชือ่ -นามสกุล ของผูเ้ ข้ารับการทดสอบให้เรียบร้อย ก่อนลงมือทดสอบ
ผูด้ าํ เนินการทดสอบต้องอธิบายขัน้ ตอนและทําตัวอย่างให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบดูไปพร้อมๆ กัน
2. จัดเตรียมสถานการณ์และอุปกรณ์ในการทดสอบในแต่ละชุดให้พร้อมก่อนทีผ่ เู้ ข้ารับการทดสอบ
จะเข้าทําการทดสอบเป็ นรายบุคคล ซึง่ 1 คน จะทําการทดสอบทัง้ หมดทุกข้อของแบบทดสอบ
3. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ มีดงั นี้
3.1 คูม่ อื ดําเนินการทดสอบ
3.2 อุปกรณ์ทก่ี ําหนดไว้ในแต่ละข้อของแบบทดสอบ
3.3 แบบบันทึกคะแนนการทดสอบ
3.4 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
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4. ข้อปฏิบตั กิ ่อนสอบ
4.1 ผูด้ าํ เนินการทดสอบควรสร้างความคุน้ เคยกับผูร้ บั การทดสอบ โดยทักทาย พูดคุย
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี เมือ่ เห็นว่าผูร้ บั การทดสอบพร้อมจึงเริม่ การทดสอบ
4.2 ก่อนดําเนินการทดสอบควรให้ผรู้ บั การทดสอบไปทําธุระส่วนตัว เช่น ดืม่ นํ้า เข้าห้องนํ้า
ให้เรียบร้อย
5. ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ
5.1 ผูด้ าํ เนินการทดสอบดําเนินการทดสอบตามลําดับ โดยในแต่ละสถานการณ์ทใ่ี ช้ใน
การทดสอบผูร้ บั การทดสอบจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
5.2 ผูด้ าํ เนินการทดสอบแนะนําอุปกรณ์ของข้อทีจ่ ะทดสอบและอธิบายแบบทดสอบในข้อ
นัน้ ๆ ให้ผรู้ บั การทดสอบเข้าใจ
5.3 ผูร้ บั การทดสอบลงมือปฏิบตั ติ ามคําสังของผู
่
ด้ าํ เนินการทดสอบ
5.4 เมือ่ ผูร้ บั การทดสอบปฏิบตั เิ สร็จเรียบร้อยแล้วให้ดาํ เนินการทดสอบในข้อต่อไป
5.5 ขณะทําการทดสอบผูด้ าํ เนินการทดสอบสังเกต และบันทึกคะแนนของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
แต่ละคนลงในแบบบันทึกคะแนน

การดําเนิ นการ
ครู:
ปฏิบตั :ิ
ครู:
ปฏิบตั :ิ

“สวัสดีคะ่ เด็กๆ วันนี้ครูมสี งิ่ ทีน่ ่าสนใจมาให้เด็กๆ ทําวันนี้ครูมอี ะไรมาให้เด็กๆ
ลองทําดูนะคะ
ครูยกอุปกรณ์ต่างๆให้เด็กดู
“ก่อนทีจ่ ะลงมือทํา ขอให้เด็กๆ ตัง้ ใจฟงั และทําตามทีค่ รูบอกนะคะ”
ครูจดั ให้เด็กอยูใ่ นตําแหน่งทีก่ าํ หนด ในสถานการณ์ทใ่ี ช้ทดสอบในแต่ละข้อ และ
สังเกตการปฏิบตั ขิ องเด็ก
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ชุดที่ 1
แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี
(ด้านความเหมือนความต่าง) (จํานวน 5 ข้อ)

ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้ อนุ บาลปีท.่ี .......... คะแนน
โรงเรียนสามเสนนอก สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันทีท่ าํ การทดสอบ ....................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการทดสอบ ...................................................................................................

แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5 ปี )
ชุดที่ 1 ด้านความเหมือนความต่าง

ข้อที่ 5

เวลา 1 นาที

สถานการณ์ :
ให้เด็กดูดภู าพสิง่ ของทีก่ าํ หนดให้ แล้วให้เด็กหยิบสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันสองชิน้
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โดยเลือกจาก

อุปกรณ์ :
ไม้บล๊อก 3 อัน
คําตอบและการให้คะแนน:
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง
ให้ 2 คะแนน
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องโดยครูตอ้ งอธิบายเพิม่ เติม ให้ 1 คะแนน
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้แม้ครูอธิบายเพิม่ เติม ให้ 0 คะแนน
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ชุดที่ 2
แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี
(ด้านตําแหน่ งของสิ่ งต่างๆ)
( จํานวน 5 ข้อ )

ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้ อนุ บาลปีท.่ี .......... คะแนน
โรงเรียนสามเสนนอก สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันทีท่ าํ การทดสอบ ....................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการทดสอบ ...................................................................................................
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แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย(อายุ 4 – 5 ปี )
ชุดที่ 2 ด้านตําแหน่ งของสิ่ งต่างๆ

ข้อที่ 1

เวลา 1 นาที

สถานการณ์ :
ให้เด็กดูดภู าพสิ่ งของทีก่ ําหนดให้ แล้วให้เด็กหยิบแก้วนํ้าทีอ่ ยูต่ าํ แหน่งตรงกลางโดยเลือกจาก
1. แก้วนํ้าสีชมพู
2. แก้วนํ้าสีเหลือง
3. แก้วนํ้าสีเขียว

อุปกรณ์ :
1. แก้วนํ้าสีเขียว 1 ใบ
2. แก้วนํ้าสีเหลือง 1 ใบ
3. แก้วนํ้าสีชมพู 1 ใบ

คําตอบและการให้คะแนน:
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องโดยครูตอ้ งอธิบายเพิม่ เติม
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้แม้ครูอธิบายเพิม่ เติม

ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน
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ชุดที่ 3
แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี
(ด้านการต่อเข้าด้วยกัน) (จํานวน 5 ข้อ)
ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้ อนุ บาลปีท.่ี .......... คะแนน
โรงเรียนสามเสนนอก สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันทีท่ าํ การทดสอบ ....................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการทดสอบ ...................................................................................................
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แบบทดสอบปฏิ บตั ิ จริ งวัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 4 – 5 ปี )
ชุดที่ 3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน

ข้อที่ 1

เวลา 1 นาที

สถานการณ์ :
ให้เด็กยืนดูรปู สิง่ ของทีก่ าํ หนดไว้ แล้วหยิบไม้บล๊อกชุดทีเ่ กิดจากการนํ้าชิน้ ส่วนในภาพทีก่ าํ หนด
มาต่อเข้าด้วยกัน

อุปกรณ์ :
1. ลูกบอลสีสม้ 1 ลูก

(1)

2. ไม้บล๊อกสีเหลือง 1 อัน

( 2)

3. ไม้บล๊อกสีเขียว 1 อัน

(3)

คําตอบและการให้คะแนน:
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง
ให้ 2 คะแนน
เด็กปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องโดยครูตอ้ งอธิบายเพิม่ เติม ให้ 1 คะแนน
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้แม้ครูอธิบายเพิม่ เติม ให้ 0 คะแนน
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ภาคผนวก ค
- ตาราง แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านมิ ติสมั พันธ์ของเด็กปฐมวัย
- ตารางดัชนี ความสอดคล้องของการประเมิ นจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC)
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ตาราง แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
มิตสิ มั พันธ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจจําแนก (D)
สําหรับเด็กปฐมวัย
ชุดที่ 1 ด้านความเหมือนความต่าง
1
0.63
0.61
2
0.77
0.58
3
0.80
0.65
4
0.43
0.62
5
0.30
0.75
ชุดที่ 2 ด้านตําแหน่งของสิง่ ต่างๆ
1
0.67
0.66
2
0.57
0.68
3
0.50
0.64
4
0.23
0.64
5
0.60
0.48
ชุดที่ 3 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน
1
0.57
0.66
2
0.77
0.55
3
0.77
0.61
4
0.63
0.52
5
0.70
0.63
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ตาราง ดัชนีความสอดคล้องของการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (IOC)

ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์
1. ด้านความเหมือน ความต่าง

2. ด้านตําแหน่ งของสิง่ ต่างๆ

3. ด้านการต่อเข้าด้วยกัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนความเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
1
2
3
0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
0
+1
+1
+1
+1
-1
-1
+1
-1
-1
1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
-1
-1
1
0
+1
+1
-1
0
+1
0
+1
+1
-1
-1
1

2
3
0.00
3
-1.00
-1.00
3
2
1.00
2
2
2
2
2
3
-1.00
2
0.00
2
-1.00

0.67
1.00
0.00
1.00
-0.16
-0.16
1.00
0.67
0.16
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
-0.16
0.67
0.00
0.67
-0.16

คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
ตัดออก
ตัดออก
คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
ตัดออก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+1
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
-1

3
3
-1.00
2
3
0.00
2
3
-1.00
-1.00

1.00
1.00
-0.16
0.67
1.00
0.00
0.67
1.00
-0.16
-0.16

คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
คัดไว้
คัดไว้
ตัดออก
ตัดออก

ข้อสอบ

+1
+1
-1
+1
+1
0
+1
+1
-1
-1

+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
-1
-1

ΣR

IOC

การแปล
ความหมาย

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2556

นางสาวสิรนิ ทร์ โกมลสุทธิ ์
19 มิถุนายน 2524
30/1 หมูท่ ่ี 3 ตําบลขุนศรี อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150
ครูคศ.1
โรงเรียนสามเสนนอก
2000/22 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาปีท่ี 3
จาก โรงเรียนบัวแก้วเกษร
จังหวัดปทุมธานี
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
จาก โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

